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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA !00• SeSSÃO, EM I' DE 
AGOSTO DE I 989 

!.l-ABERTURA 

1.2-EXPEDlEI'ffE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Pre
sidente da República 
-N~ 138 a 154/89 (n~ 309,313 a 3!6, 

334 a 336, 338, 340a~:l44 e 357 a 359/89, 
na origem), restituindo autógrafos de pro
jetas de lei sandoliados. 

- N~ !59 e !60/89 (n" 326 e 327/89, 
na origem), de agradecimento de comu
nicações. 

1.2.2- Mensagens do Governador 
do Distrito Federal 

- N~ 56, 58, 59. 60, 63 a 66/89.-DF. 
(no:>! 46, 48 a 50 e 53 a 56/89, na origem), 
restituindo autógrafos de projetes de lei 
sancionados. 

- N• 55/89-DF (n• 4'5/89-QAG, na ori
gem), submetendo à deliberação do Sena
do Federal o Piojeto de Lef do DF no33/89; 
que cria, no Quadro de Pessoal do Distrito 
Federal, a carreira Apolo às AtividadesJurí
dicas e dá outras providências. 

- N• 61/89-DF (nó 5T/89C'GAG, na ori
gem), submetendo à deliberaç!o do_Sena
do Federal o Projeto de Lei do DF n9 34/89, 
que dispõe sobre a regularizaçao ou des
constituição de parcelamentos urbanos 
implantados no território do Distrito Fede
ral, sob a forma de loteamentos ou condo
mínios. 

- Nc 62/89-DF (n' 52/89-GAG, na ori
gem), submetendo à deliberação do Sena-

SUMÁRIO 

. dO Federal o Projeto~de Lei do DF 09 ;35/89, 
que a1tera denominações de unidades or
gânicas da Secretaria de Segurança Públi
ca, e dá outras provldências. 

1.2.3 -Pareceres 

-Nc 137/89, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara 0° 67!86 (no 4-.329/84, na origem), 
que·ãutonza ·o Ministério da Agricultura a 
dOar ao ~unicipio de Viçosa do Çeará .os 
imóveis que indicet 

---.N9 138/89, soOre o Projeto de Lei da 
C'athará ri? 47/88 (no -682/88, na origem), 
que proíbe a utilização de clorofluorcar
bone_tos, como propelentes, em aerossol 
do tipo spray, e dá outras prlvidE:ndas. 

........ N~ 139/89, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n~ 91/89-Cómplementar, que esta.- -
be]~g!:,_ nos term_os __ dq § 99, do:art. 14, 
dg2 Con$tituiçã0, de outubro de 1988, prazo 
para desincompatibiiização de Ministros de 
Estado. 

1.2.4- Leitura de Projetas 

-Proj_eto de Lei do ?e':1ado fl0 t94/89, 
de aut~ria dos S~nadores José Agripino 
e Lavoisier Maia, que dispõe sobre os crité
rios_ ~e distrlbl;lição e de liberação 49s re-

,_._CUi'sOs dá Salário Educação recolhidos ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
EduCação (FNDE) e dá outras providên
cias. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 195/89, 
de autoria dos Senadores José Agripino 
e Lavoisier Maia, que dispõe sobre o Siste
ma Unificado e D~scentralizado de Saúde 
_.:: Suds, estabelecendo critérios de distri
buição e forrrias de repasse direto de recur~ 

sos delt;;: ori1,.mdos às EJ:e(eituras Municipais 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n~ 196/89, 
de autoria do Senador Ffancisco Rollem
berg, que dispõe sobre o _treinamento de 
menores nos estabelecimentos industriais, 
propiciando-lhes aprendizagem, entre os_ 
12 e os 18 anos. 
~PrOJeto~ de .L e( _do. s·efiãdo- n 9 

197/89-Complementar, de autoria do Se
nadof_ltamar Franco, que dispõe ~obre os 
requisft:Os p-ara o exercício dos cargos_ d_e 
diretoria e presidência do Banco do Brasil 
SA 

-Projeto de Lei do Sen_ado n9 
1 98/89~Complementar, de autoria do Se
nador ltama~ Frp.nco, -que dispõe sobre os 
requisítos para o exercício dos cargos de 
diretoria e presidência do Banco Central 
do Bras~. 

-Projeto de Lei_do Sen:ado n~ 199/89, 
de autoria do Senador Maudcio Cõrrêã, 
que regulamenta o § 29, do art. 1_ 7_1 da 
Constituição f(:deral, qué dispõe sObre-o 
tratamento preferencial à Empresa Brasi~ 
!eira de Capital Nacional e dá outras provi~ 
dênciás. 

-Projeto de Lei do Senado n9 200/89, 
de autoria do Senador Antônio Luiz Maya, 
que estabelece: diretrizes para uma política 
de pecuária para as regiões Norte e CentrO
Oeste e __ dá outras providências. 

1.2.5- Ofidos 

- N9 027/89, do Senhor Presidente da 
Comissão de· ConstituiÇão, JUstiça e Cida
dani;:.t, comupiçan_j_o a rejeição do P~ n9 
80/89, e n""' 28, 30, 31 e 32/89; referente 
a aprovação dos PLS n~_ 83, 109, 1 f2- e 
1!3/89. . -
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto_ 

1.2.6-Comunicação da Presidên
cia 

-Prazo para interposição de recurso, 
por um décimo de composição da __ Casa, 
para que os Projetas de. Lei dg S_gnado 
n95 80, 83, 109, 112 e 113/89, sejam apre:: 
dados pelo Plenário. 

1.2.7- Comunicações 

-Da bancada do PTB. designando o 
Senador Carlos Alberto, para exercer a lide
rança do Partido. 

-Da liderança do PMDB, de substitui
ção de membro, na suplência da Comis
são de Relações I::xteriores. -- __ 

-Do Senador Al_mir Gabriel, referente 
ao seu desligamento do PMDB, passando 
a integrar a bancada do PSDB. 

1.2.8- Comunicação da Presidên
cia 

-Deferimento durante o recesso _dos_ 
Requerimentos n~ 391 a 394/8'Q, respecti~ 
vamente, de autoria do_s_ S$15ldores Ra,chid 
Saldanha Derzi, Raimundo üra, Albano 
Franco e João Lobo, de ausência do País. 

1.2.9 -Requerimento 

- N\' 395/89, de autoria do Senador Ro
nan Tito, solicitando a filclusão em Ordem 
do Dia do Projeto de Lei da Câmara n9 

39/86. 

1.2.10- Comunicação da Presi
dência 

-Recebimento durante o recesso de 
comunicações de ausência do País dos 
Senadores Afonso Sancho, João Menezes, 
Humberto_ Lucena, Ma_rçonc;le_s Gadejh_a, 
Fernando Henrique Cardoso, Louremberg 
Nunes Rocha, Jos~- Agripino, Carlos De' 
Carli, Nelson Wedekin, Leite. Chaves _e Hu
go Napoleão; e do Senador Aluízio _Bezerra, 
justificando a sua ausênôª c;los tr~balbos 
legislati-vos nos dias ?6 e 2?' d~ junho de 
1989. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

Dú.RIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . .. . . . ... .. . . . . NCz$ 9.32 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
Tiragem: 2.200-exemplares. 

1.2.11- Comunicações da Presi
dênda 

-Referente à remessa de novos autó
grafOs ao_ Govenmdor_ do Distrito federql_ 
para a republicação da LeLrr_35, de 1989,
tendo em Vista a existência de equívoco 
na ~da_ç_ij.Q_ fj_nªl do Proj~to de Lei c;to DF 
n' 20/89. ~ 

-Referente à_ republicação da Resolu
çã-o IT' 39, de_19_89_._ relaljva _a pleitq do 
Estado do Ceará, tendo ~m vista a existên
çia de lapso manifesto na redação final 
da proposição. 

-Recebimento das Mensagens n?s 155 
a 158, de 1989, do Senhor Presidente da 
República, soUcitarido_ a-utOrização do Se
nado Federal, respectivamente, para que 
a União Possa Conce·der garantia s_uple
m:efitarâ emissão de_debêntJJres efetivada 
pela Siderurgia Brasileira S/A -Siderbrás; 
para que o Governo do _Estado de Santa 
Catarina possa elevar, em caráter excep
cional e temporariamente, o limite de seu 
endividamento; para que o Governo da 
União possa contratar operação de crédito 
externo; e para que a Prefeitura Municipal 
de Recife-PE possa contratar operação de 
crédito. 

-Recebimento do Oficio n9 s/18, de 
1989, do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, solicitando autorização do Senado 
Federal para qUe aquele Estado possa 
con:b"a_w operação de crédito externo. 

-Recebimento da Mensagem no 
67/89-DF (n9 57/89, na origem), do Governo 
do DistritO Feder.aL solidtal)qo a de
volução do Projeto de Lei do DF no 25, 
de 1989, que críã: a_Secnataria Qo Meio 
Ambiente, Ciência e TecnOlogia -e dá ou

--tras providências. 

-Recebimento da Mensagem n? 
161/89 (n9 348/89, na origem), do Senhor 
P{e._sidente da_~epública, indicando o Dr. 
Paulo Moreira Leal em substituição ao Dr. 
J.osé Carlos M_eiiQ~ comq representante do 
Poder Ex.ecuUvo, na Comissão de Estudos 

·- TetfitOriais. -

-Arquivamento do Projeto de Lei da 
Câmará n" 78/88 (n9 973/88, na Casa de 
origem), que altera a Lei n? 5.107, de 13 
de se~embro de 19_66, que institui o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço-
FGTS, e abertura 9o prazo para interpo
sição de recurso, previsto no parágrafo úni
_co do art. 254 do Regimento Interno. 

-Remessa à Comissão do Distrito Fe
deral do Projeto de Lei do DF n~ 36, de 
1989,- cjue dispõe sobre o tombamento, 
pelo Distrito Federal, de_ bens de valor cul
tural, com tramitação iniciada na .vigência . 
da Constituição anterior, na Câmara dos 
Deputados, tendo em vista interesse mani
festado pelo Sr. Governador do DistritO Fe
deral, através da Mlútsigem n957, de 
1989-DF, para o prosseguimento do exa-
me da matéria. - -

1.2.12- Discursos do Expediente 

SENADOR RUY BACEU!R- Adminis: -
tração do Governador Nilo CoeJho. 

SENADOR M4RCO MACIEL- Neces
sidade do Brasil atuar com malar ênfase 
ria área de b-iotecilolclgia RegulaiTientação _ 
das pesquisas na área de biogenética. 

1.2.13- Leitura de projeto_ 

~-~Projeto de Resolução n" 46/89, de au
toria do Senador Mauricio Corrêa, que sus
ta os efeitos do Decreto n" 11.569, de 17 
de maio áe l989, do Governo do Distrito 
Federal, que "institui normas para a con
cessão de direito real de uso de terreno". _ 

1.2.14- Comunicação da Presi
dência 

--cónVpca,_Ç_ã9~9.e sessão conjunta a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, 
com Oçdem do Dia que designa. -

1.3-0RDEMDO DIA 

ProjeÍo de Lei dã. Câmara n" 138, de 
1983 (n9 4.075/80, na Cas-a de origem), 
que altera a redação dos incisos II e III 
do a_rt. 131 da Consolidação d~ Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto_-Lei n9 
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5.452,- de 1 ~ de maio de 1 943; qUe- trata 
das faltas ao serviço não consideradas para 
efeito de concessão de férias. Declarado 
prejudicado. Ao arquivO. 

Projeto de Lei da Câmara n9 144, de 
1983 (n' 4.539/81, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o fornecimento de água 
e luz ao trabalhador desempregado, pelo 
prazo que especifica, e dá outras providên
cias. Declarado prejudicado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 153~ de 
1983 (n~ 4. 702/81, -na -Casa de Orl9em), 
que altera o c_aput do art. 143 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pe
lo Decreto-Lei n~ 5.452, de 1<> de maio de 
1943, para facultar, ao empregado, a con
versão de um terço até a metade do perío
do de férias em abono pecuniário. Decla
rado prejudicado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 227. de 
1984-Complementar, de autoria do Sena
dor Nelson Carneiro, que autoriza a- movi
mentação das contas individuais do PISJ 
Pasep, pelos participantes que especifica, 
durante tempo certo. Declarado prejudj
cado. Ao _arquivo. 

1.3.1- Comunicações da Presidên
cia 

-Designação do Sr. Edison Lobão, co
mo representante do_ Senado Federal, à 
reunião ordinária do Conselho Deliberativo 
da Sudam a realizar-se no próXimo dia 1 O 
do corrente, às 9 horas, em Sã.O Luís-MA. 

-Referente à Mobilização Nacional da 
Confederação das Mulheres do Brasil -

CMB, de combate para epidemia de me
ningite: Vacmação já! 

.1.3.2 ....... Discursos após a Ordem do 
Dia · 

SENADOR fTAMAR FRANCO - Proje
tas de Lei n9s 197 e 198/89, de sua autoria, 
lidos na presente sessão, referentes, res
pectivamente, à designação de diretores 
e presidentes do Banco do Brasil e do Ban
co Central. · · 

SENADOR JAMIL HADDAi>, como Lí
der - Dívida externa. 

SENADOR Af'ITÓI'I/0 UJ/Z M4 YA -
Projeto 9e Lei apresentado por S. Ex', na 
presente sessão, estabelecendo diretrizes 
para uma política de pecuária para as re
giões Norte e Centro-Oeste. 

SEI'IADOR tiVI(fRO BEI'IEVIDES -
Apelo em favor çla rejeição de emenda!> 
qUe retiram recursos da Sudené, previstos 
no Projeto de Lei n~ 6/89-CN, referente à 
abertura de créditos adicionais. 

1.3.3-- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-DISCURSO PRONUNCIADO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

-bCi-Sf~-Aiireo Mello, proferido na ses-
são de 23-6-89. · 

3-ATOS DA COMISSÃO DIRE
TORA 

-N~ 18 e 19/89 

4-ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

-N~ 188 a 197189. _ 

5- PORTARIA DO P.RIMEIRO 
SECRETÁRIO DO SENADO FEDE
RAL 

-N•, 28 a 32/89 ___ _ 

6-ATO DO PRIMEIRO SECRE
TÁRIO DO SENADO FEDERAL 

-N~4/89 

7-PORTARIAS DO DIRETOR
GERAL DO SENADO FEDERAL 

-N~ 30 e 31/89 

8 -PORTARIA -DO DIRETOR DA 
SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS 

·GERAIS 

-N'2/89. 

9 -DIRETORIA GERALDO SENA-
DO FEDERAL 

- Eid.ra:tCs de COntratOs n9l' 38 a 40/89 

10-ATAS DE COMISSÃO 

11 -MESA DIRETORA 

12-LfDERES E VICE-LÍDERES 
DE PARTIDOS 

13-COMPOSIÇÃO DE COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 1 00" Sessão, em 1" de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Nabor Júnior 

ÀS 14 HORAS E30 Mlf'IUTOS, AavlM-SE 
PRESEI'ITES OS SRS. SEI'IADORES: 

Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Odacir 
Soares - Ronaldo Aragão - Jarbas Passa
rinho· - Moisés Abrão - Carlos Patrocínio 
-Antonio Luiz Maya -João Castelo -,-Ale
xandre Costa - Edison Lobão - Mauro Be· 
nevides.,...... Marco Maciel- Francisco Rollem· 
berg - Lourival Baptista - Ruy Bacelar -
Jamil Haddad - Nelson Carneiro ....... Ronan 
Tito - Pompeu de Sousa - Melra Filho -
Mendes Canale -José_PauJo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 23 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos~ 

O Sr. 19 Secretário irá proceder à leitura 
do ExPediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restlb:linclo autógrafos. de projetos de 
lei sancionados: 

N• 138/89 (n• 3"09/89, na origem), de 30 
de junho do corrente ano, referente ao Projeto 
de Lei de Coii'versão n9 1 O, de I 989, que dis
põe sobre aherações na legislação de cusieto 

_ ·da Previdência Social e dá outras providências. 
(Projeto que se transfprmou na Lei n~ 7. 787, 
de 30 de junho de 1989.) 

N' 139/89 (n' "313189; na· origem), de 4 de
julho do __ co{Tente ano, referente ao Projeto de 
Lei n~ 7, de 1989-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir, ao Orçamerito Fiscal -da 
União, crédito especial até o limite de NC$ 
496.162.869,00, para oS -fins -que- especifica. 
(Projeto que se transformou na Lei n? 7 .790, 
de 4 de julho de 1989.) 

til' 140/89 (n~ 314/89, ·na origem); âe 4 de 
julho- do corrente ano, referente ao Projeto de 
Lei n~ 1 O, de 1989-CN, (Jue autoriza -o Poder 
ExeCUtivo a abrir ao Orçamento FiScal dal 
União créditos suplementares, até o limtie de 
NC$ 1.445.000.000,00 e dá Outrcis providên
cias. (Projeto que se transformou na Lei n~ 
7.791, de 4 de julho de 1989.) · 

N9 _141/89 -(n9 315/89, ria origem), de 4 de 
julho do corrente -ano, referente ao Projeto de 
Lei de COnVersão rt' 15, de 1989, que lfmita 
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em dez o número de Zonas de Processamento 
de Exportação (ZPE). _(Projeto _que se transfor
mou na Lei n~ 7.792, de 4 de_ julho de 1989.) 

N• 142189 (n• 316/89,-na origem), de 4 de 
julho do corrente ano, referente ao Projeto de 
Lei da Cãmara n"ZCde-1989 (n• 2.727/89, 
na Casa de origem), que autoriza a Petrobrás 
QLúmica SA :....:_ Petroquisa·a participar do ca
pital de sociedades do Pólo Petroquímico do 
Rio de Janeiro. (Projeto que se transformou 
na Lei n'7.793, de 4 de julho de 1989.) 

N• 143/89 (n• 334)89, na origem), de lO 
de julho do corrente ano, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 6, de 1989 (no 1. 700189, 
na Casa de origem), que- altera o art. 89 _ da 
Lei n9 5.809, de 1 O de outubro de 1972, que 
dispõe_sobre a retribuição e direitos do pessoal 
civil e militar em s_eNiço da União no exterior. 
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.795, 
de I O de julho de I 989J 

N• 144/89 (n• 335/89, na- origem), de 10 
de julho do corrente anQ.._referente ao Pi'ojeto 
de Lei da Câmara n~ 14, de 1989 (rio 1.923/89, 
na Casa de origem), que cria a CotniSSão 
Coordenadora Regional de Pesquisas na Amaw 
zônia - Carpam e dá outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lel n~ 7.796, 
de 1 O de julho de 1989.) 

N• 145/89 (n• 336/89, na origem), de 10 
de julho do corrente ano, referente ao Projeto 
de Leida Câmara n9 21, ae-1989 (11~2.116/89, 
na Casa de origem); que cria o Fundo Nacio
nal de Meio Ambiente e dá outras providên
cias. (Projeto que se transformou na Lei n" 
7.797, de 10 de julho de 1989.) 

N• 146/89 (n• 338189, na origem), de ÍO 
de julho do corrente ano, referente ao Projeto 
de Lei n9 2, de 1989-CN, que dispõe_sobre 
as diretrizes orçamentárias para o ano de-1990 
e dá outras providências. (Projeto que se trans
formou na Lei n9 7.800, de 1 O de julho de 
1989.) 

N" 147/89 (n? 340/89, na origem), de 11 
de julho do corrente ano, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 18, de 19_89_ (n~ 1.924/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a pes
quisa, a experimentação, a produção, a emba
lagem e rotulagem, o transporte, o armazena
mento, a comercialização, a propaganda co
mercial, a utilização, a importação, a exporta
ção, o destino final dos resíduos e _embala
gens, o registro.-- a classificação, o controle, 
a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, e _dá outras provi-

a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de rormulação ~ aplicação, 
a Lei n1 7:735, de 22 de fevereifo de 1989, 
a Lei no 6.803, de 2 de junho de 1980, a Lei 
rr 6.902, de 2_1 _de -él:bril de _1981, e dá outras 
providências. (Projeto que se-lrans(ormou na 
Lei no 7.804, d~ 18 de julho de 1989.) 

N9 150/89 (n9 343/8-9, -na origem), de 18 
de julho do corrente_ ano, referente ao Projeto 
de_ Leida Câmara no23, de 1989 (n°2277/89, 
nã Çasa de origem), que altera o Decreto-Lei 
n.; 227, de 28" de fevereiro de 1967, cria o 
regime de _permissão de lavra g~rimpeira, ex
fíngue 0- regiffie aeinatrícula, e dá outras pro
vidências. (Projeto que se transformou na Lei 
n• 7.805, de 18 de julho de 1989.) 

N• 151/89 (n' 344/89, na origem), de 19 
de julho do corrente ano, referente ao Projeto 
de Lei no 9, de 1989-CN, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçal1}ento Fiscal da 
Onião créditos-adicionais, até o limite de NCz$ 
628.08"9.270;00, e dá outras providências. 
-(Projeto que se transformou na Lei n? 7.806, 
de 19 de julho de 1989.) 

N• 152/89 (n• 357189, na origem), de 20 
- de julho do correl1te ano1_ referente ao Projeto 

de Lei da Câmara n' 15, de 1989 (n• 2.458/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a revi
são dos vencimentos básicos_ da Magistratura 
.do Tribunal de Contas da Onião e dos Mem
-broS do Minis_tério Público- junto ao mesmo 
Tribunal, e dá outras providências. (Projeto 
qu_e se transformou_ na Lei no 7.807, de 20 
dejulhode 1989J __ 
·- _N• 153/89 (n• 358/89, na origem), de 20 
de julho do corrente ano, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara no 16,_ de 1989 (n'" 2.459/89, 
n,3 Casa de origem), que_ qispõe sobre a revi
são dos vencimentos básicos da Magistratura 
Federal e dá outrasp_rovidências. (Projeto que 
se transformou na Lei n9 7 .808, de 20 de julho 

·---de 1 989.) 
N• 154/89 (n• 359!89; na origem), de 20-

. _d_~ julho do c;orrente_ ano, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n•17, de 1989 (n• 2.491/89, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a revi
são dos vencimentos básicos dos Membros 
do Ministério Público da União e dá outras 
providências. (Projeto que se tranSformou na 
Lei n9 7.809, de 20 de julho de 1989.) 

De agradecimento de ccimunlcações: 

dências. (Projeto que se trarisfonnou na Lei N_~ 159/89 (n<:> 326/89, na oriieffi), de 10 
n9 7.802, de 11 de julho d_e_ 1989__.) de julho do corrent~ ano, referente à aprova-

N9 148/89 (n9 341/89, na órfQ-em), de 18 ção das matérias Constantes das Mensagens 
de julho do corrente ano, referente ao Projeto da Presidên_cia__dã__ RepúbliCa n<:>" 292, _492 e 
deLeidaCãmaran"19,de1g89(n•2.114/89, 493, de 1988; 52, 92, 119, 120, 149, 181, 
na Casa de origem), qUe a(fera a redação da 201,202,267,212, 214, 220, 221, 222,226, 
Lei n9 4.771, de 15 de setembro de 1965, ?2.7,23.5-·e 236, de 1989. · 
e revoga as Leis n"" 6.535, de 15 de jt.!riho _ __ _l'i0 

_ _l 60/89 (o::_ 32_1_{8_9, na origem), de 1 O" 
de 1978 e 7.511, de 7 de julho .de 1986. (Pro- de_julho de corrente ano, referente à aprova-
jeto que se transfonnou na Lei n<:> 7.803, de ção das matérias constantes das Mensagens 
18 de julho de 1989.) - daPreiidenda_da Repúblican<?S 711,748,749, 

N• 149/89 (n• 342/89, na origem), de 18 e 750, de 1987; 57, 58,211,216,280, e 327, 
de julho do corrente ano, referente ao Projeto de 1988;_ e 9,_15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 95, 
deLeidaCâmaran•20,de1989(n•2.008/89, 1I2; li3-;Ti4,128,129,1:lO,l31,138,160, 
na Casa de origem), que altefa a Let n9 6.938, --162; 171, 196, 223-A 228, 229, 231, 231-A, 
de 31 de aaosto de 1981, qUe Clispõe sobre 249 e 2"53, âe 1989. 

Mensagem do 
GOVERNADOR DO DISffiiTO_FEDE

RAL 

Restituindo autógrafos de projetos de 
lei sancionados: 

-~o 56/89~DF_Jn° 4_6/89, nª_ origem): de 7 
de julho do corrente ano, relativa ao Projeto 
de Lei do DF no 27, de 1989, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir créditos adicionais 
até o limite de NCz$ 330.000.000,00 (trezen
tOs e trinfa-milhões de crUzados novos) e dá 
outras provldêndas. (Projeto que se transfor
mou na Lei n? 29, de 4 de julho de 1989). 

N• 58/89-DF (n" 48/89, na origem), de 7 . 
de julho do corrente ano, relativa ao Projeto 
de Lei do DF n<:> 24, de 1989~-qué dispõe sobre 
a revisão dos vencimentos básicos 'aos Cõnse.;: 
lhe1ros e Auditores do Tnbuanl de Contas do 
Distrito -Federal e dos MembrOs do Ministério 
Público junto ao rnesmo"Tnbunal e dá outras 
providênciaS. (Projeto que se transformou na 
Lei n• 30, de 7 de julho de 1 989). -

N• 59/89-DF (n' 49/89, na origem), de 7 
de julho do corrente ano, relativa ao Projeto 
de Lei do DF n" 1 O, de 1989, que cria e extin
gue unidades orgânicas na Secretaria de Se
gurança Pública do Distrito Fede(al e dá outras 
providências. (Projeto qL,Je se transformoU ria 
Lei n• 31, de 7 de julho de 1989). 

l'l~60/89·DF (n• 50/89, na -origem), de 7 
de jUlho do co-rfenie -imo, relativa ao PrOjeto 

_ de Lei do DF no 11, de 1 gag, qtié- iflstitui o 
Adicional do lmpqg_o sobre Renda e Proventos 
de QUalquer Natureza previsto no art. 155, 
inciso 11 da ConstitUiçãO Federal; (Projeto que 
se transformou na Lei n9 32, de 7 de julho 
de 1989). 

N9 63/89-DF (no 53/89, na orfgeih), de 14 
de julho do' corrente ano,- relativa ao_ Projeto 
de Lei do DF no 28, de 1989, que erra a Carreíra 
Auditoria" Tributária, fe<a os valores _de seus 
vencimentos e dá outras providências. (Projeto 
que, se tré!n5formou na _Lei n~ 33, de 12 de 
julho de 1989). 

N>- 64/89-DF (n? 54/89, na origem), de 14 
de julho do corrente ano, relativa ao Projeto 
de Lei do DF n? 21, de 1989, que estabelece 
a carga horária dos servidores civis da Admi
nistração Direta e Autárquica e das Fundações 
Públivcas do Distrito Federal. _(Projeto que se 
transformou na Lei n9 34, de 13 de julho de 
1989). ---

N• 65/89-DF (n• 55/89, na origem), de 14 
de julho do corrente ano, relativa ao Projeto 
de Lei do_DFn~ 20, deJ989, que reestrUtura 
o Grupo -bireção e Assistência Interrriediária 
de que trata a Lei n9 6. 7Õ2, de 18 de dezembro 
de 1979~ e dá outras provldênciis. (Projeto 
que se transformou na Lei no 35, de 13 de 
julho de 1989). 

N• 66!89-DF (n• 56/89, na origem), de i4 
~de julho do corrente ano, relativa ao Projeto 
de Lei do DF no 32, de 1989, qUe "a.J)fOVà tabe
las das Fundações Públicas do Distrito Federal 
e dá Outras provldên~cias. (Projeto que se treinS--: 
formoU ií.ã Lel no :3"6, 14 de julho de 1989). 
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Submetendo à deliberação do Senado 
Federal projetos de lei: 

MENSAGEM N• 55, DE 1989-DF 
(N• 045/89-GAG, na origem) 

Brasília, 4 de_julho de 1989 

Excelentlssimo Senhor Presidente do Sena
do Federal, 

A representação e o assessoramento jurí
dico da Administração Direta do DiStrito Fede
ra] e a orientação, _supervisão e controle jurí
dico _às entidades da Administração lndireta 
estão afetos aos integrantes da Carreira de 
Procurador do_ Distrito Federal. 

No entanto, os servidores da Procuradoria 
Geral, que executam_ s_erviços de apo!o à sua 
atividade fim, permanecem como titulares dos 
mais diversos cargos e empregos regidos pela 
sistemática de classificação e retribuição de 
cargos da Lei n~ 5.920, de rg ç;ie sete:mbro 
de 1973. -

Além de algumas tarefas administrativas co-_ 
muns a todos os servidores da Administração, 
no Órgão Juridico, o desempenho das ativida~ 
des de _apoio exige conhecímento de prática 
forense, impondo maior grau de responsa~ 
bilidade quanto à urgência de tramitação de 
documentos e ao controle de prazos fatais. 
Esta peculiaridade os afasta dos demais servi~ 
dores a que são atribuídos encargos adminis~ 
trativos e os _assemelha aos das Secretarias 
do Poder Judiciário. 

A especificidade e a responsabilidade ine~ 
rentes às tarefas executadas, aliadas aos par
cos vencimentos oferecidos e à falta de pers
pectiva funcional, apresentam~se como as
pectos negativos ao desenvolvimento dos_ ser~ 
viços de apoio admiriistrativo, com reflexos 
na atuação jUrídica do Órgão. _ __ _ 

Por seu cantata estreito com o Poder Jgdi
dário e assessorarnento jurídico a todas as_ 
áreas da Administração, a Procuradoria Geral 
ressente-se de quadro de pessoal de nível mé~ 
dio compatível com as funções exercidas pe~ 
los servidores. 

Esta preocupação não se restringe ao Dis~ 
trito Federal, pois já se fez sentir no Ministério 
PúbUco Federal. O Decreto n~ 93.840, de 22 
de dezembro de 1986, ao_ dispor sobre sua 
estruturação estabelece que "O Ministério Pú~ 
blico Federal contará com quadro _de pessoal 
de apoio técnico e_ ãdministrativo, admitido 
através de concurso público; regido pelo Esta
tuto dos_ Funcionários Públicos CiVis da 
União", 

Pelas razões retro expostas, tenho a honra 
de encaminhar a __ essa insigne Casa, projeto 
de lei que cria, no Quadro de Pessoal do Dis
trito Federal, a Carreira Apolo às Atividades 
Jurídicas que,_se adotado e transformado em 
lei, há de se constituir em importante marco 
para o servidor do _Ois.ttito_Eederal. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de profundo apreço. - Joaquim 
Domingos Roriz, Governador. 

PROJETO DE LEI DO DF n' 33, DE 1989 
Cria, no Quadro de Pessoal do Distrito 

Federal, a Cari"e!rlt APolo às Ativldades 
Juridicas .e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1? fica criada, no Quadro de Pessoal 

do Distrito Federal___..: parte Procuradoria Ge~ 
- ra1, a càrrelra 'Apolo às Atividades Jurídicas, 

constituída dos cargos, de nível médio, de As
sistente e Auxiliar, conforme Anexo I desta Lei. 

Art. 2? Os cargos e empregos de nível 
médio, do Quadro e da _T:abela de _Pessoal 
do Distrito Federa], classificados na· :Sistemá~ 
tica da Lei n~ 5.920, de 19 de setembro de 
1973, cujos ocupantes se encontrem lotadOs 
e em exercício na Procüradoria Gera] do Dis
trito Federal serão transpostos, mediante op:
ção, para os cargos da carreira referida no 
art. 1?, observado o disposto no Anexo !L 

§ 1? A opção de que trata este artigo deve~ 
rá ser manifestada no prazo de trinta dias, a 
partir da publicação desta lei. 

§ 29 Os cargôs e empregos transpostos 
que excederem aos percentuais pre'{istos no 
Anexo I desta lei serão extintos à medida que 
vagarem. 

Art 3o O vencimento inicial do cargo de 
Assistente é de NCz$ 537,30 (quinhentos e 
trinta e sete cruzados novos e trinta centavos), 
correspondente ao da Classe A, Padrão I, fndi~ 
ce 100--da Tabela de Escalonamento Vertical, 
constante do Anexo III, e servirá de base para 
a fixação do valor dos vencimentos dos d~ 
mais cargos de que trata esta lei. 

§ J9 Nenhuma redução de ven-cimento 
poderá resultar da aplicação desta lei, assegu~ 
rada ao funcionário a diferença, c_omo vanta
gem pessoal individualmente nominada. 

§ 29 O vencimento faxado neste artigo se
rá reajustado nos mesmos índices e datas fiXa
dos para os servidores do Distrito Federal, a 
pãrtir de 1 ~ de junho de 1989, 

Art. 4? o~ _efeitos fmanceiros decorrentes 
_das transposições de que_ trata o art. 2? vigo
ram a partir da data de publicação desta lei. 

Art. 5( O ingresso na Carreira Apoio às 
Atividades Juridicas será feito mediante no~ 
meação dos aprovados em concurso público 
e ocorrerá no Padrão I, Classe A, de Assistente 

- e de Auxiliar. 
§ 1? O co_rycurso públicO será real[?:ado 

em duas etapas, de caráter eliminatório, com~ 
preendendo, a primeira, verificação de conhe
cimento, através de prova escrita e, a segunda, 
programa de formação, com avaliação final. 

· § 29 Aos candidatos aprovados na primei
ra etapa e matricu1ados no programa de for~ 
mação, será assegurado, a título de ajuda fi~ 
nanceira, 80% (oitenta pOr cento) do venci~ 
menta fixado para o padrão inicial do cargo 
a que_estiver concorrendo, a partir do início 
do programa até o dia da nomeação, elimina~ 
ção do curso_ ou reprovação. 

§ 39 Se o ·candidato for s-ervidor da Admi~ 
nistrã.ção do bistiito Federal poderá optar pelo 
recebimE~nto da remuneração do cargo ou 
emprego que ocupe. 

Art. 69 Poderão se inscrever no concurso 
Público Os PortadoréS_de_Certifkados de conw 
dusão do Curso. ® _ _29_ grau ou habilitação 
legal eqUivalente, para Assistente, e de 1? _grau, 
para Auxiliar. -
- Art. 7? Para as categorias que integram 
a- Carreira Apoio às Atividades J_urjdic:as não 
haverá as.censão funcional. 

Art. _89 O ocupante do cargo de Auxiliar_, 
da Oasse Especial, poderá ser promovido ao 
de Assistente, _no_ percentual de até 50% (cinw 
qüenta por cento) das vagaS, desde que aten
da as condições exigidas para o ingresso a 
que se referem -os arts. 59 e 69 desta lei. · 

Art 9~ A próffioÇãO--do funcionário para 
padrão ou classe imediatamente superior 
àquela em que se encontre, observará os crité~ 
rios de antigüidade e merecirriento, aplicados 
alternativamente, na íorii:i21 do regulamento. 

Art. 1 O. Os seiVidores ocupantes dos C ar~ 
gos da Carreira de Apolo às Atividades Jurídi~ 

_ cas serão regidos pelo Estatuto dos Fundo~ 
nários Públicos Civis da Onião, na foima do 
disposto no art. 3-0, da Lei n9 3.751, de 13 
de abril de 19_60. -

Parágrafo único. O tempo de serviço pres~ 
tado sob o regime de legislação trabalhista 
pelos servidores abrangidos pelo § 19 do art.. 
Z-' será _contado para todos os efeitos dO regi
me estatutário. 

Art. 11. Os cargos e empregos cujos ocu~ 
pantes forem transpostos; nã forma desta lei, 
-serãcf'extintos. .. 

Art. 12. _ Os integrantes da carreira de que 
trata esta leít~i'ão lotação e _exercício na P_rocu-... 
radoria Geral, ressalvadaS as hipóteses_ legais 
e regulamentares. 

Art 13. A$ despesas decorrentes da apli
cação desta lei serão atendidas à conta das 
dotações orçamentárias do Distrito Fe:deral. 

Ãi1. 14. ESta lei entra- em vigor na_ data 
de sua publicação. 

Art. 15. Revogam~se as disposições em 
contrário. 

At-IEXO I 
(Art. 1Q da Lel nQ , de de 1989) 

CARREIRA APOIO ÀS ATIVIOADES JURiDICAS 

Cargos Classe. Padrão Quantidade 

Especial I a III 35 
Assistente 8 I a !V BO 

A 1 a v !20 

Especia,l I a lll 15 
Auxiliar 8 I a lll 30 

A I a III 45 
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ANEXO II 

(Art. 2Q da Lei nQ de de 1939) 

Situação Anterior Sftua&ãONoVa 

carreira Funcional Carreira apoio ãs atfvicfacfes Jur'idicas 

Referência Padrão Classe Categoria 

categorias Funcio- 30 a -32 ~-Ul 

na is do GruPO Ser-- 27a2s· 11 Especial 
viços Aux i1 i ares. .25 e 26 I 

24 !V 
Categorias Funcfo- 23 lll 6 Asststent~ 
nafs do Grupo ou- 22 ll 
tras At !v Idades de 2! l 
Nível Médio, c"Om 
exigência de 2' 20 v 
Grau de Ens !no. 19 rv 

17 e 18 III A 
16 11 

9 a 15 I 

Categorias Funclo- 30 a 32 III 
na is dos Gcupos 26 a 29 II Espeçfal 
Transporte Oficia I 24 a 25 I 

e Portaria e Arte- 17 a 23 rrr 
sanato e do Gcupo 14 a 16 I! 6 AuXiliar 
Outras At !v idades 13 l 

de N'iv91 Médio, 11 e 12 III 
com ex igênc la de 7 a 10 Il A 
IQ Grau de_Enslno~- 1 a 6 I 

ANEXO III 
(Art. 3Q da Lei n12 , de de 1989) 

TABELA DE ESCACCNAM!!NTO VERTICAL 

Denominação Classe Padrão fndice 

III 210 
Especial II 200 

I 200 

IV 180 
Assistente 6 III 170 

II 160 
I 150 

v 140 
IV 130 

A I I I 120 
II 110 
I 100 

III 90 
Especial II 85 

I 80 

III 75 
Aux fT i ar 8 II ~ 70 

I 65 

III 60 
A II 55 

I 50 

(À C"omfssão do Distrito Federal 

MENSAGEM N• 61, DE 1989-DF 
(N• 51/89-GAG, na origem) 

BrasíJia, 13 de julho de 1989 
Excelentfssimo Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de encaminhar a 

Vossa Excel~ncia, nos termos da competência 
do Senado Federal exercício das funções de 
Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforM 

me § 1? do art. 16 do Ato das Disposições 
Constifuciónaís Transitórias e considerando o 
-diSposto no art. 29 da Resolução n? 157/88, 
dessa Casa, o Projeto de Lei que dispõe sobre 
a regularização ou desconstituição de parcela
mentOs urbanos implantados no terrftórlo do 
Distrito Fe,deral, sob_ a forma de loteamento 
ou condominio. 

O Projeto tem por sucedâneo a Lei n~ 6.766, 
de 19 de d~embro de 1979, _que díspôe sobre 
o parcelamento do solo urbano e dá outras 
providências, ressaltando-se a condição do 
Distrito Federal que, pelo § 1°, do art. 32 da 
Lei Maior, detém as competências legislativas 
reservadas aos estados e municípos. 

O Ôistrito Feder~!, com. o objêiivo de orde
nar o crescimento harmónico e racional da 
população, para uma adequada prestação de 
serviços de utilidade pública e proteção do 
meio ambiente, zelando pelo cumprimento 
das normas legais e posturas municipais, vem 
travando, como é do conhecimento geral, in
cessante combate ao retalhamento insdicri
minado do seu solo, evidenciado através da 
constituição irregu1ar_ de lOteamentos e des
membramentoS, a grande rrlaioria na zona ru
ral, mas com finalidade urbana, seja para fins 
residenciais ou para instalação de sítios de 
recreio; comércio ou indústria. Muitos desses; 
como tentativa de bUrla à obrigação lega1 de 
respeito ao módulo mínimo rural, ora ftXado 
em 2ha, assumem a forma de um "condo
mínio horiz.ontal", em que, diversamente da
quele condomínio previsto pelo Código Civif 
- condomínio pro índívíso......:. os "condômi
nios" possuem áreas individuadas e divididas 
fisicamente, menores de 2ha, com ruas de 
acesso, ficando em comunhão real apenaS 
as áreas e equipamentos de uso geral dos 
mesmos. Ta1 figura não é prevista, igualmente, 
pela Lei Federal n? 4.591, de 16-12-64, que 
dispõe sobre o condomínio em edificações 
e incorporações imobiliárias, nem em qual
quer outra legislação que trate o Direito CivU, 
esfera privativa da competência da União, con
forme incis_o L do art. 22 da Constituição Fe
deral. 

Contudo, cõmo sabiamente preVê a Lei no 
6.766/79, em- seu art. 40, esta_ Unidade da Fe
deração, com o objetivo de evitar lesão aos 
seus padrões de desenvolvimento urbano e 
na defesa dos direitos dos adquirentes, poderá 
promover a regualarização daqueles parcela
mentos, desde que obedecidos os preceitos 
da lei federal em referência e a regu]amen~ 
tação local sobre a espécie ou a sUa descon
tituição, para aqueles que não se possam en
quadrar dentro das exigências legais, inclusive 
de proteção ambiental. 

Eis o óbjetivo do- projeto que ora subme~ 
temos à apreciação dessa Casa. 

Procur;-se, como o mesmo,~ enfrentar-se 
-situãções de fato criadas no solo do território 
do Distrito Federã1, coma a formação de nú
deos U_(Danos ou_ -de _ewansão urbana, para 
os quais urge que a Administração a dote uma 
posição_ definitiva, o que trará segurança aoS 
cidadãos quanto as relações oriundas das par
celas constituídas... Para tal, a solução a ser 
dada, quer seja através da regularização do 
parcelamento, quer através de sua descon
tituição, deverá sempre ter por escopo a legis
lação específica federal, como seja a Lei n9 
6.76609, as normas _de_ proteção ambiental, 
o bem comum e a obediência às diretrizes 
govemamentai$, inclusive de natureza _u_rba
nistica. 
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O projeto, conforme se depreende do-seu 
art. 110, trata da questão de forma global, abran
gendo todas as hipóteses de parcelamento 
havidos em seu solo, com fmalidade urbana. 
aí consideradas quaisquer divisões inferiores 
a 2ha e mesmo aquelas com ·área superior, 
mas que não sejam reconhecidas pelo Insti
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrá
ria -Incra como integrantres de projetas ru
rais de colonização particular e que tenham 
destinação meramente residencial ou para 
instalação de sítios de recreios, comércio ou 
indústria. Não importa a forma aSsuniídã- pelo 
parcelamento: loteamento, desmembramento 
ou "condomínio ... 

Para aqueles parcelamentos Irregularmente 
constituídos, que tenham fins rurais, as medi
das adequadas estão sendo tomadas em con
junto com o Incra, obedecida a legislação per
tinente, inclusive o Estatuto da Terra e legisla
ção complementar. 

O art. 2"' do Projeto prevê a audiência do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recur
sos Naturais Renováveis - lbama, em razão 
do Decreto Federal n9 88.940, de 7-11-83, 
que dispõe sobre a criação das Áreas de Prote
ção Ambiental das Bacias dos Rios São Barto
lomeu e Descorberto e que determina a super
\lisão pela Secretaria Especial do Meio Am
biente- Sema, juntamente-com- a Compa
nhia de Água e Esgotos de Brasília - Caesb, 
em relação à administração e fiscalização deS
sas áreas, inclusive no tocante à autorização 
prévia para a implantação de projetas de urba
nização que importarem obras de terraplena
gem. O pronunciamento do Instituto Nacional 
de Reforma e_Desenvolvimento Agrário- In
cra tem por escopo o art 53 da Lei n~ 6.766, 
no que se refere à alteração do uso do solo 
rural para fins urbanos, sendo que a aprecia
ção pela Secretaria do Meio Ambiente, Ciência 
e Tecnologia decorre da competência que lhe 
é dada, em especial peia Lei sobre a Política 
Ambiental do Distrito Federal, cujo projeto en
contra-se em apreciação_ por esse Senado Fe
deral. 

A regularização ou desconstltulção do par
celamento estão regidas basicamente pela Lei 
n9 6.766n9 e demais legislação que dão com
petência ao Distrito Federal e, primordialmen
te, pela Constituição Federal em viSor, e-m es
pecial o inciso vm do art. 29 qu.e lhe Outorga: 
o direito-dever de "promover , no que·-coaber, 
adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcela
mento e da ocupação do solo urbano". 

O art 39 atende às situações que exigirem 
desapropriação de áreas para a regularlz{lção 
do parcelamento dentro das exigências legais, 
enquanto que o art. 5~ obejtiva obter-s_e o espa
ço territorial necessário ao cumprimento da 
exigência do art. 4° da Lei n~ 6.766n9, quanto 
à área necessária para os sistemas de circula
ção, implantaçáo de equjpamentos urbanos 
e comunitários e espaços livres, proporcional 
à densidade da ocupação de gleba, sendo que 
essas áreas públicas, conforme§ 19, do refe
rido artigo, não poderão ser inferiores a 35% 
da gleba. 

A responsabilidade solidária do adquirente 
do lote com o proprietário das terras e o Jotea
dor, de que trata _o art. 4"' do projeto, para 
ressarçjmento ao_ Distrito Federai das despe
Sas-com-~ regularização, é pre\lista em razão 
do beneficio diretQ auferido pelo adquirente 
com a construção de vias de acesso, equipa
menfoS üi'bBnos e comunitários e destinaçáo 
de espaços livres, pelo Distrito Fed~ral, e gue 
seriam obrigação do !ateador. Contra esse, 
os adquirentes têm ressalvado o direito de re~ 
greSSo, caso sejam onerados. 

Poderia o__Disttito Federal propor, ao invés 
qél_ responsabilidade solidária, o pagamento 
de ~on_tribuição _de_melhoria, pelos adquiren
tes, em decorrência da realização de obras 

-públicas, Conforme lhe facuha o inciso m do 
art. 145 da Lei Maior e o art. 126 e seu pará
grafo único do Decreto-Lei n"' 82, de 26-12-66, 
que regula o Sistema Tributário do DistritQ 
Federal. o-,= ---

COritudo, entende-se que não seria uma 
proposição justa, pois ficariam unicamente 
onerados os adquirentes dos lotes, sem qual
quer direito de regresso, locupletando-se des
ses _os ]ateadores que deveriam realizar origi
nalmente tais obras. 

Firialmente o art. 6"' operacionaliza a co
brança das despesas efetuadas por esta _Uni
dade de Federação. 
-_ Busca; desta forma, o Distrito Federai, cum-
prir seu dever constitucional inalienável de or
denar a ocupação do solo, com o- objetivo 
de ãlcançar o interêsse- tarito da comuiiidade 
em geral, como daqueles que empregaram 
suas economias na compra de urna parcela 
de seu território e almejam uma solUção à 
situação_de__fato em que se encontram. 

ConsiderandQ ser inadiável uma l~gislaçáo 
que Oriente claramente essas ações de gover
no no senttdo de proporcionar tranqUilidade 
à comunidade, venho, nos _termos do art. 4~ 
da Resolução no 157/88 retromenclonada, so
licitar urgência para apreciação do projetO, 
nesse sentido contando com a inestimáVel co
laboração de Vossa Excelência e dos dignís
simos componentes da Comissão do Distrito 
Federal e de _todos _os_ senadores dessa Casa. 
Joaqui171 Domingos Roriz, Governador. 

PROJETO DE LEI DO DF 
--N, 34, DE 1989 

DispOeSObre a regU!ariziiÇOO oll aes~
constituição de parcelamentos urbanos 

- imp!an1ãdos no territóriO do Distrito Fe
deral, sob a forma de Joteilmentos ou 
condomíniOs. 

O Seriado .federal deci'êta: 
Art 1 °_ _ 0_. Distrito Federal, obedecidas as 

exigências da Lei n9 6.766, de 19-12-79, notifi
<:ará·os responsáveis pelos parcelamentos pa
ra fins urbanos. implantados no território do 
Distrito Federai e constituídos sob a fonna 
de loteamentos ou condomínios para que, no 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, adotem 
as providência e executem as obras neces
sárias à respectiva regularização ou-à descons
tltulção_do parcelamento. 

§ 1 ~ A notificação de que trata este artigo 
será promovida pela Secretaria do Desenvol-

virnento Urbano, na forma do que determina 
o art. 49 da Lei n"' 6.766/79 e mediante anúncio 
publicado no Diário Oficial do Distrito Fede
ral e em jomai de grande cirCulação, paia co
nhecimento, tainbém, dos adquirentes das 
parcelas. 

Art. 2~ Decorrido o prazo fixado na notifi
cação, o Distrito E~deral, após pronuilciamen
to do Instituto Brasileiro do M_eio Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis - lbama e 
da Companhia de Água e Esgostos de Brasília 
- Caesb, quando o lote_amente estiver ein 
Áreas de Proteção Ambiental Federais, e em 
todos os casos, da Secr-etaria do Meio Ambien
te, Ciência e Tecnologia - Sematec, e do 
Instituto Nacional de Reforma e Colonização
Agrária - Incra. fica autorizado a efetuar as 
obras necessárias à regularização ou à des
Constituição do parcelamento. 

Art. 3"' Nas desapropriações necessárias 
à regularização, o Distrito Federal efetuará o 
depósito em juízo eiTI conta bloqueada e pode
rá, mediante autorização judicial, proceder. a 
compensação das despesas efetuadas com 
a regularização. 

Art. 4ç Co"nsideram-se responsáveis soli
dários pelo ressarcimento das despesas d~ 
regularização o Joteador, o proprietário do ter
reno e os adquirentes de lotes, na proporção 
_da área de seus respectivos lotes e/ou frações 
ideais, tendo esses últimos o direito de regres
so c:ontra o !ateador._ 

Art 5~ Os lotes ou frações ideais não ven
didos ficarão, a requerimento do Distrito Fede
ral, bloqueados para suprir a área destinada 
a sistemas de circulação, implantação de equj
pamentos urbanos e comunitários, bem como 
a espaços livres de uso público, de que trata 
o inciso I do art. 4~ da Lei 119 6. 766n9. 

Art. 6ç As déspeas efetuadas pelo Distrito 
Federal, previstas nos arts. 4~ e 5"' da presente 
lei, devidamente corrigidas, quando não reem
bolsadas no prazo de trinta dias, serão inscritas 
na Dívida Ativa do Distrito Federal e cobradas 

- judicialmente. 
Mo 79 Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 89 Revogam-se as disposições em 

cootrário. --

(À Comissão de Distrito Fed~al.) 

MENSAGEM N• 62, DE 1989-DF _ 
(N• 52/89-GAG, na orlgem) 

Brasília, 13 de julho de 1989 
Excelentíssimo Senhot.Presidente do Sena

do Federal: 
Tehho_a honra de encaminhar a essa Casa 

do Legisla~ívo o anexo Projeto de L~i que altera 
denominações de unidades orgânicas da Se
cretaria de Segurança Pública do Distrito Fe
deral. 

A medida tem por obejtivo _uniformizar os 
procedimentos relativos às atividades de infor
mações, no âmbito daquela Pasta, bem como 
reUnir em um Centro todos os conhecimentOs 
produzidos no interesse da segurança pública, 
notadamente na área policial, visando a um 
maior entrosamento dos órgãos integrantes 
do Sistema Nacional de Informações, a fun 
de se reduzir os índices de criminalidade. 
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Ressa1te-se que a medida não implícará em 
aumento de despesa .. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelên
cia protestos de alta estima e consideração. 
-Joaquim Domingos Rorfz. Governador. 

PROJETO DE LEI DO DF 
N• 35, DE 1989 

Altera denominações de unidades or
gânicas da Secre~ria ae· seguron-ç:a Pú
blica, e dá outras provtdências. 

O Senado _feçleral decreta: 
Art. }9 Ã Coordenação de IrifOrffiaç:ões, 

Planejamento e Operações da Sectetaria de 
Segurança Pública-passa a denominar-se 

Coordenação de Planejam~nto de Operações 
-CI'O. .. .. . 

Art. _ 2ç A_ Divisão d_e·Informações e Co'n
tra-lnformações da Coordenação de Informa
ções, Planejamento e Opel'ãÇôes, da Secre
taria: d·e S"E:gurança Pú6Tica do Distrito Federal 
passa a denominar-se Centro de Informações, 
diretamente subordinado ~o SeCretário de SeM 
gurança Pública. 

Art 39 As unidades orgânicas atualmente 
subordinadas à Divisão de Informações e Con
tra-Informações integrarão o Centro de-lnfor
ma_ç:~es. mantidas as mesmas atividades, pas
sah<ki·a denominar-se, respectivamente, Se
çãõ de lrifOrmação- e Seção de Contra-Infor-
mação. · · 

ANEXO 
(Lei nQ , de df! de 1989) 

Art. 4o Em conseqüência do disposto nos 
artigos anteriores_, a_s atuais funções dos Úru

-pos Djreção e ~sessoramento SllPeriores e 
_ Direçã.o _e_ A$_istênda Intermediárias, _da Divi
são de Informações e ContraMinformações fi
cam mant[da_s cpm as denominações e códi: 
gos na forma constante do Anexo a es_tq_ l-ei. 

Art. 59 o Departamento- de Administra
ção Geral da Secretaria de Segurança Pública, 
apostilará os atos que design?tram os atuais 
ocupantes das funções de que trata est~ l~i. _ 

Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. -

Art. 7o Revog~m-se as dispo~ições- ~m 
contrário. 

Quadro de Distribuição das Funções dos Grupos Olreçã.o e Asessoramento Super1ores e Dlreçã.o e 1\Ssistêncie 
intermediâr ias mant ldas_ 11a Tace_la do Distrito Federal - Parte Relativa à Sst:-retar_ia de Seguré!I'JCa Pública. 

Órgão Quantidade Deno!llinação Código 

Centro de {nformações 01 Oiretor do C~t!'.o de Informações 
01 Assistente --

LT-DA$-101.2 
DAI-112.3 
OAI-1 12.3 
DAI-111.3 
OAJ-111.3 
DAI-11! .3 

01 Secretário Adlllnlstrat ivo 
0"1 Chefe da Seção de Informação 
01 Q-refe da Seção de Coptra- (nformação 
01 Chefe da SeÇão de CperàÇões de 

Informações _ _ _ 
01 O"lefe da Se.Cão de Ar~lvos 

Especiais 
OAJ-111:3 

Pareceres 
PARECER 1'1•137, DE 1989 
(Da Comissão de Consti_tujção, 

Justiça e Cidadania) 

Sobre Projeto de Lei da Câinara nP 67. 
de 1985 (n' 4.329, de 1984, n• ori9em). 
que "autoriza o Ministério da .A.grfcultwa 
a doar ao Munfcfpio de Wçosa do CeQr4 
os imóveis que indica·: 

Relator: Senador Mauro Benevt_des 
O projeto de lei em estudo, de autPriã do 

nobre Deputado Evandro Ayres de Moura, tem 
por objetivo autorizar o Ministério da Agricul
tura a "doar, ao Município de Viçosa do ceará, 
no Estado do Ceará, os imóveis de sua pro
priedade, naquele município, para neles fun
cionar a sede da Prefeitura MunJcipal, escolas 
e postos de saúde e de_ distribuii;:á{f de alimen
tos e medicamentos", 

O art. 2~ do projeto relaciona os imóveis 
que deverão ser doados e o art 39 menciOna 
que as despesas decorrentes da trans_rn_lssão 
correrão por conta da donatária. 

Segundó o seu art 4?, fit"ª estabelecido que, 
caso seja atribuída aos imóveis doados, total 
ou pa[:cialmente, destinação diversa da fixada 
no projeto, a-:doação será nula.de pleno direito, 
caso em que os imóvei&:_voltarão ao patrimô
nio do doador, sem qualquer indenização, 

nem mesmo pelas benfeitorias eventualmente 
realizadas. 

-Na Câmara dos Deputados, o projeto foi 
aprovado por unanimidade na Comissão de 
Constltuição e Justiça, nà Comissão de Agri
cultura e Política Rural e na Comissão de Fi

- nanças. Acolhido em Plenário, seguiu para a 
Redação Final, após o que processou-se o 
seu. envio ao Seriado "Federal. 

Não há óbices_ à tramitação do projeto. Ade
mais, a iniciativa é louvável, pois busca ofere
cer destinação aos imóveis citados que aten
d_erá ao bem-estar da coletividade. De acordo 
com_a justificação da proposição, os imóveis 
referenci~c{os, hoje pertencentes ao Ministério 
da Agricultura, estavam em desuso há mais 
de 20 anos, e já parcialmente deteriorados. 
Agora, recuperados pelo município, estão sen
do utilizados em beneficio da população. Por
tanto. a flledida é de toPo conve_nlente, mere
cendo .ser.viabilizada através da presente pro-
poSiÇão;- --
An_~Q ~osto, opinamos pela aprovação 

da rn.até_ric;l. 
Sala _das Comissões, _27 de junho de 1989. 

- Gd Sabóia.de Carvalho, Presidente -Mau
ro Benevides, Relator -Meira Filho-Edison 
Lobão - .Marco Macief - João Menezes -
José Pq_l.!)o Biso/- E'iimdsCÓ ROJ!einbe/g
Carjos Patrocínio -Jutahy Magalhães- Ney 
Maranhão- Lourival Baptista. 

Correlação ou Pré-Requisito 

Agente- de Polícia 
Agente Admlnistrat 1vo ou Dat i lógr~fo 
Delegado de _Pol í_cia 
Delegado de Polícia 
Delegado de POliciá 

Agente de Polícia 

(À Comissáo do Disirfto Federal} -

PARECER 1'1•138, DE 1989 
(Da Comfssão de Constituição, 

Justiça e Cidadania} 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 
47, de 1988(n•582, de 1988, no.ori9emJ, 
que "profbe a utilização de c!orofluorc_ar
borJ.etos. como propefentes, errr_ aerosoJ 
do tipo spray, e dá outras providências': 

Retãtor;-Senador _Ney M~_ranhão -· . 
A proposição em tela, oriunda da Câmara 

dos Deputados, objetiva proibir, em todo o 
território nacional,- ci uso de dorofluorcabo
netos, comercialmente~ conhecidos como 
CFC 11, CFC 12 e CFC 114, como gás prope
lente de produtos apresentados em aerosol. 

Dispõe, ainda-, o p-resente projeto de lei que 
somente será permitida a utilização de cloro
fluorcarbonetos "quando em produtos de uso 
imprescindível e desde que não exista. substi
tuto, após aprovação feita PeJo órgão federal 
competente, quanto a sua real utilidade". 

Na Casa de origeni, o_ prõjeto sob análise 
foi aprovado, após receber parecer favorável, 
proferidO-em Plenário, observados os aspectos 
atinentes à constitudonalidaCfe, juridicidade, 
técnica legislativa e mérito. Vale lembrar que, 
à época de sUa tramitação na Câmara dos 
DeputadOs, estava em vigor o ato da Mesa 
n"01/87, determinando que, durante os-traba
lhos constituintes, todos os pareceres Seri__MI'I. 
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profertdos ora1mente, em plenário, em face 
à desativaç:ão das comissões técnicas. 

A nosso ver, a questão da proteção do melo 
ambiente situa-se entre as mais jmportantes 
do nosso tempo. É louvável que o país, com 
esta iniciativa, se associe a outras naÇões na 
proibição do uso indiscriminado de substânw 
das químicas que destroem_ª camada de ozô
nlo ·da atmosfera, com graves conseqüências· 
para o equilíbrio ambienta(. a-·clorofluorcar
boneto é largamente utilizado na indústria mo
dema e vem despertando, na comunidade 
científica -internacióhal, veementes apelos no 
sentido de que o seu uso seja disciplinado 
ou mesmo proibido. 

A discussão em tomo da_d,estrulção da ca
mada de ozôniq tem se refletido seriame.'l.te 
no Brasil. Em alguns Estados da Federação, 
já surgiram projetes .de leis, de iniciativa das 
Assembléias Legislativas, com vistas a "proibir 
o uso de sprays que contenham clorofluor· 
carboneto. 

A aprovação, portanto, p-or esta_ Casa, do 
presente projeto de lei ate_nderá aos anseios 
de nossa sociedade, que se encontra fo_rte
mente empenhada na defesa do meio am· _ 
biente, a1ém de expressar o interesse brasileiro 
em participar do esforço mundial de defesa 
da camada de oz6nio que protege a atmosfera 
das radiações ultravioletas. 

Pela relevância da matéria e por não encon
trar qualquer impedimento de ordem constitu
cional oujurfdica, ou mesmÇ> de técnica legis
lativa, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1989. 
- Gd Sab61i1 áe Carvalho, ]'residente-Ney _ 
Maranhão, Relator ....;... Mélrco Maciel -José _ 
Paulo Biso/- Fr4fiti~c_o__Roffemberg- Cha
gas Rodrigues -JutE!hy Mag§l/hã~s :--:- Carl O$ 
Patrocfnio ....;.... Lourfval BaptiSta - Mansueto
de Lavor -Nonso Arinos -Maurício Corre a. 

dor, aínda no texto consitucional, predsamen
tenq§99.doart. 14, emdeixarqueLeicomple

. mentar estabelecesse algJ.It1s casos de Inelegi
bilidade, bem como os prazos de desincompa
tibilização para autoridades já investictas em 
outros_ cargos ou funções. 
-Assim, n~da mais justo, neste momento de 

transição, é estabelecermos, atravéf; de lei pró
pria, a fJXação do prazo para a desincomp.3.ti
bilização dos Ministros de Estado. 

Considerando-se, fmalmente, que a propo
sição ora apresentada a nossa apreciação, de
flui de total procedência no tocante a sua boa 
técnica jurídiCa e ·constitucionalidade, somos 
fav6rB.V~is à ~ua aprovação. 

Sãla das Comissões, 27 de junho de 1989. 
- ad Sabóifi de CarValhO, Presidente- Edi
Sorl lobão, Relator Ney Maranhão (contra)..:.:.:.. 
Juthzy Ma9aJMes (contra) __:_ Chaga~ Rodri
gue~_ - FranciSco Rollemberg- Cai-los Pa
trocínio- José_Faufo 8isol-_ Mansueto -de 
Lp_vgr~Ney MçlianhQo -Meira FUho-João 
Menezes- Lourival Baptsita. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-expediente lido, constam as segUintes men
Sél9enSdo Governador d? Distrito Federal; 

Mensagem no 55, de 1989 --DF n9 45/59, 
na origem), de 4 de ju1ho passado, encami
nhando ao Senado, nos termos do disposto 
no § 19 do art. 16 do Ato das Dispas ções 
Constitudonais Transitórias, e da Resolução 
157, ele 1988, do Senado Federal, projeto de 
lei do DF n9 33, de 1989_que cria, no Quadro 
de Pessoal do Distrito Federal, a carreira apoio 
às atiyidades jurídicas e dá outras providên-
cias.. . . .. .. . 

Nos termos da Resolução n? 157, de _1989,_ 
_a ffiãtêflél Será encaminha à Coffiissão do Dis
trito- Federal, onde poderá receber effiet1d~s. 
após sua publicação e distribuição em avulsos, 
pelo prazo de 5 dia_ úteis. 

PARECER N' 139, DE 1989 Mensagem n' 6!;-c!e ]989 .:...:op (n• 51/89, 
(Da ComlSsáó de Constituição, na origem), de 13 de julho pasado, encami-

Justiça e Cidadania) nhandó ao Senado, nos termos do disposto 

Sobre 0 Projeto d~ Lei do_ Senado nP no § 19 do att. 16 do Ato-das Disposições 
91, de 1989complementar; que "estabe- Constitucionais TrahSttóiias, e da Resolução 
Ieee, nos termos do § 9~ do art. 14, da n9 157, de 1988, do Sendo Federal, projeto 
Constiutição, de outubro de 1988, prl1zo de lei do DFn9 34, de 1989, que dispõe sobre 
para desincompatibl'lização de Minstros aregularização ou desconstltulção de parcela-
de Estado': ment9s urban_os implantados no territótio do 

DistrlfO FedefaJ; sob a forma de loteamentos 
Relator: Senador Ed_ison Lobão ou condomínios. 
O presente Projeto de Lei Complementar, A matéria serã despachada à colniSsão do 

de autoria dos eminentes Senadores João Me- Distrito Federal oi1dE~ poderá receber emendas 
nezes, Antônio Lug Maya e Carlos 'Patrocicio, pelo prazo de 5 dtas. Encaminha ao Senado 
visa, na sua assência, ftxar o prazo de 3 (três) nos ~rmos do art. _49 Resolução n? 157, de 
meses para a deseincimpatibilização de Mins- 1988, a propiSição terá tramitação urgente, 
tros de Estado. devendo a CórriiSsão do Distrito Federal emitir 

A matéria, como muito bem justificaram seu parecer no prazo máximo de 25 ,dias. 
seus autores, não foi objetodefixaçãonotexto ____ Mensagem n~ 62, de.19B9--DF (n? 52/89, 
constitucional rec_entemente aprovado em na_ origem), de 13 de julho p~ssado, encami-
nosso País, vez que naquele texto só se trata nh~ndo ao Senado, nos tennos do disposto 
no seu art. 14, § 6", sobre a renúncia de man- nQ_§_ 1~_ do art, 16 do Ato das Disposições 
dato para os cargos de Presidente da Repú- Constftuícioh-ais TfâfiSitôttas, e da Resoluçaq 
blica, Governadores de Estado e do Distrito 197. de .19~8_'-do Senado_federal, projeto de 
Federal e dos Prefeitos, para os quais o p-razo lei do DF o" 35, de 1989, que altera denomi· 
fJXado é de 6 (seis) meses antes do pleito. nações de tmidades orgânicas da Secretaria 

Considerando que fixa o prazo de renúnda, de Segurança Pública, ,e dá outras providên-
acima especificado, preocupou-se o legisla- cias. 

Nos termos da Resolução n~ 157, de 1989, 
a materia será encaminhada à "Comissão do 
Distrito Feder~!. onde poderá receber emen
das, ap6s suã publicação e distribuição de 
avulsos,_ pelo pr~o de 5 dias úteis. 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que ~rão 
lidos pelo Sr. 19 Secretário. 

São lldos os s~guintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NT194, DE 1989 

Dispõe sobre os critédoS de dístribui-
.. ção e de liberação dos recurso$ doSaládo 

EdiicaçàORiColhidoS l10 Ff.!ndo_N~c;iona/ 
df!-Desenvolviment.O da EduCaç"ãO (FN
DE) e dá outras proVidências. -- -

- ' -, -_-_ ·--
0 Congresso Nacional deci"eta:_ 
Art. 19 A distribuição da cota-parte dos re· 

cursos do Salário Educ;ação reçqlQiçi9sAO 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu~ . 
cação (FNDE), destinada aos _Ml,Jnjcípios, ob
decerá ao mesmo critédo adotado Para o Fun
do de Particip.1.ção dos Municípios (FPM). -

Art 2_9 Os recursos finci.nceiros de que tra
ta esta lei sado ti-ãnsferidos, ~duodécimo$, 
de forma regular e automátic~ a.té Q 25e (vigé
simo quintá) dia de cada_roês. _ 

Parágrafo único. Os recursos de-que trata 
este artigo serão d.iretamente credltados em 
contas específicas; em nome daS Se<:t'étarias 
Municipais -de Educ.:;SÇã6; h6 Banco do Brasil 
SIA ou em qualquer outro Bancà da rede ofi
cial, credenciado para este fim pela Prefeitura 
Municipal, onde serão obrigatoriamente man
tidos e movimentados. 

Ati. 3~ As .determinaç.Pe_s deSta lei sobre 
. a liberação de_ recyrsos dO Salário EducaçãO 

para os Municípios não invalidam as dispo
siçõ_es legais para a fiscalização" e controle dos 
recursoS transferidos ne;n em qualquer hipó
tese, as instruções e decisões dos ói"gãos de 
controle externo da União, _dos_~tados e dos 
Municípios. _ 
. Art: 4~ Esta lei entr~ .~m vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A nOVã Cãrla CónstituCiorial atrlPui s1$1ifi
cativa parcela de responsabiliade e exige uma 
maior capacitação do Município no Sitor edu
cacioTiã.I. A obrigatoriedade e éJ gratuidade do 
erisinQ fundamen~l: são_ _presSupoSt"os legais 
qu~ ex!Q-irão novos padrões de comportamen
to e"iliveis de atuaÇ_ão mais eficazes e-e1iciêllteS 
P9r parte das administrações municlpãiS.-

-A. ·c:onstituiç_ão" define, também, fo"nte de re
cursos fmanceiros capazes de assegurar aos 
Municípios os meios indispénsáveis ao cUm
priffiento de suas responsabilidades. _ 

com este projeto de lei pretende-se agilizar 
o processo de liberaÇãO dos. mencion-ados re· 
cursos, ainda sujeito a .entraves burocr~ticoti 
e, muitas vezes, eiva9o _de injunções p-olíticas 
não reçomendáveis à prática _democrática, di-

~~-~ ~----~- ------
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ficultando, sobreman~ira, o cumprimento dos 
disposjtivos constitudoná:is. 

Sala das Sessões, }9 de a90sto dC I 9_89. 
-José Agrípino --LaVoisier Maia. 

(À Comissão de Educação - Compe
tência terminativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 195, DE 1989 

Dispõe sobre o SiSCeiiiii Umtícado e 
Descentraliz~do de Saúde (Suds), estabe
lecendo critérios de distribuição e formas 
de repasse direto de recursos dele oriurt
dos às PrefeituraS MwiidpéliS e dá Outaú 
providências. -

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. 1" O planejàmento _Orçamentário 

destinado à é!loCaÇão de recursos _do Suds 
às Prefeituras Municipais é d~ col:ripetência 
exclusiva_ das Secretarias MuniciPais de Saúde, 
que o submeterá .-à aProvação dOs Ministérios 
da Saúde ê da PreVidéncia SOcial: . 

Art 29 A definiÇão dos valores- de repas-
ses obedecerá aos instrumentos e à sistemá
tica de programação a dotados pelo Suds, me
diante resoluções da Comissão Jnterministe
rial de Planejamento e Coordenação- Ciplan, 
a serem definidos nos termos 'da pÍ"esente lei 
e no prazo máximo -de 90 dias, .a contar de 
sua promulgação. · 

Art 3S> Os recursos finanCeiros.de que tia
ta esta lei serão transferidos, em duodédmos. 
de forma regular e ãUtomática até o _25'? (vigé
simo quinto) diã" de cada mês. 

Parágrafo único. Os recursos.de que trata 
este artigo serão diretamente creditados em 
contas específicas do Suds no Banco do Brasil 
5/A ou em qualquer outro banco_ da rede oft
cial, credenciado para este fim pela Prefeiturá 
Municipal, onde s_erão _obrigatoriamente man
tidos e movimentados. 

Art 49 As determinações .d~sta lei sobre 
a liberação de recursos do S1..1ds para os muni
cípios não invalidam as disposições legais pa
ra a fiscalização e controle dos recursos trans
feridos nem, em qualquer hipótese, as instru
ções e decisões dos órgãos de controle exter
no da União, dos Estados e dos _Municípios. 

Art 59 Esta lei entra em vigpr na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O texto constitucional em vi9ãr, no arl198 
e seu parágrafo único, consolida o Sistema 
Único de Saúde e estabelece _que as suas 
ações e os seus serviços públicos devam inte
grar uma rede regionalizada, hierarquizada e 
descentralizada em tomo de um sistema unifi-· 
cado. 

Este sistema único def111e competências e 
atribuições nos níveiS federal, estadual e muni
cipal e dispõe de fontes de financiamento 
constitucionalmente estabelecidas. 

Seu principal objetivo foi o de melhorar os 
níveis de atendimento dos serviços de saúde, 
dando à sua rede particular, a capacidade de 
atendimento das necessidades da população 

precariamên~é àSsistida· Por 'u'm sistema qué 
op-era, até ágofa', cen!fa:lizado e mAl distribuído 
funCIOnãre espacia1menté. 

Os munidpios, responsáveis constitucional
mente pélo 'fUncionatnento da quase totali
dade da rede particular de saúde, estão sendo, 
muitas vezes, Sujeitos a inaceitáveis injunções 
politicas que dificultam o cumprimento de 
suas atribuiÇões _legais. Afora isso, as expe
riências já acumuladas apresentam falhas, es
pecialmente, quanto aos critérios de distribui
ção .. e-à sistérhátka ide. transferência ·dos recur
sos finanC:eirbs a eles destinados. 

No intuitb ·de garantir o·- 'cumprimento dos 
preceitos cortstifudonais,- assegurando ao 
município bras(Jeiro as condições de assu:ffilr 
as suas teSp6n"Sabilidades e de conigir o,s abu
sos e as distorções atualmente verifi_cad~s na 
execuçãO" dos programas·do Suds é: que toma
mos esta iniciativa e para a qual solicitamos 
as atençôe? e o apoio desta Casa. _ 

Sala das· Sessões, lQde agosto_ de 1989. 
-José_Ag_dplno ---'LavoiSier Maia~ - · · · 

(À 'é~~~~o de AsS~~t~~ So~i~i~ ~ 
competência terminativa) . 

. PROJET.o DE LEI DO S~O 
. N•.196, DE 1989, , 

Dispõe sobre o treinamento de meno
res nos estabelecimentos industriais. pro
piciando-lhes aprendizagem, entre os 12 
(doze) e os JB-(dezoito) anos. 

O CongreSso ·NaCional dêcreUt 
Ait. 19 _ :TodO :estabeiêcirfteitto irldUstrial 

de grã.nde, rTiédio ou 'pequenO "porté é obn.:
gado a ofer'ecer iremamento aós" menofe's en- -
tre 12 (doze) e 18_ (dezoito) arios, mantendo, 
e~ s~~ ·quadros •. -u~ .aP~e~Çiz -por gr~po· de' 
1 O (dez) operários empregados. 

Parágrafo Lm1Co. As indil.Stiiás com ITiãis. 
de 20 (viiÍte) aprenciízeS sao Obrigãdas a Con· 
tratar PrOfessores 'do SerViÇo NaciOnal de 
Aprendizagem lridustrial- Seriai, para àcdrrt
panhar o aPrendizadO profiSsíoilal. 

Art. 29 Está lei entra em VigOr -na data de 
sua publicas:ao_. __ - _ __ _ 

Art 39 · RéVogàm--Se as disposições erri 
contrário. · 

~ Justificação 

o-trabalho do: menor é- uma questãÕ.-qtie 
já h_á muito tempo vem despertando o inte
resse não apenas dos legisladores; mas tam-· 
bém da sociedade brasileira. 

TrabalhOS de peS<:jufsa nessa -áfea têni. de
monstrado qUe, cada vez mais, um númerO 
maior de crianças menores de idade, ·na cida
de e no campo, pela necessidadé premente 
de reforçar os reduzidos rendimentos auferi
dos pela família, se dispõe ao trabalho. Hoje, 
nós as encontramos tanto no mercado formal 
de mão-de-obra co_m_Q no informal, e, em 
qualquer mercado de que participem, estão 
dando sua contribuição para- o crescimento 
da riqueza nacional, seja na esfera produtiva, 
seja na· do comércio. 

A idéia central que deve orientar todo o pro
cesso de análise da questão é aquela que se 
refere_~ qualificação destes me'nores. A forma-

ção integral d~ pessqa.~con~_ição de sua pre
paraç~o ·pata_ a yida e para o trabalho e é 
obtida com fl esco,larização regular e _com a 
form~Ç&O prçfissi0n8I.. , : ' ' ' - -

Reconhecendo a importând:i da eScoiali
zação, os constituintes determinaram sUa obri
gatoriedade em vários disPõsitlvOs da Carta 
.Magna promulgada em 5 d€: outubro d~ 1988. 
Sem dúvida, a educação, hoje, é um direito 
social de todos os brasileiros. 

Não menos importante é a questão da quali
fica:ção prOfiSsíonãi. A tegJSfãÇãO-víg~nte rene
te, b~m a. preocupà~ão. com ~'neCes~idade 
de se oferecer às ·crianças trabalhadoras os 
111e~O;S P.ara adquirirem ,uma profissãO. 'Esta 
legislação impõe um _tratamento especiãl ao 
menor trabalhador, Coni ·a finl deterrilihado 
de ampará-lo em_ sua formação e de ofere
cer-lhe as condições necessárias à obtenção 
de uma profissao que o capacite a concorrer 
no mercado de trabalho. Convém ressaltar 
que- es·ta é ui:na das fOrmas de Se. alterar ·o 
quadro· de gritantes C!esiguédClades sociàis que 
se' inStáuróu nO PclíS. · : ' _ _ _ 

O presente projetO -a e !e{ ViSa- á ·eStabeleCer 
os princípios legais qUe regulam a aprendi
zagem ·qas niehores trabalhador~s da il,ldú_s
tria.~ E necessário que Se criem meCanismos 
pará Sensibilizar e Conscientiiar -os-Emipresá_
rios sobre a importância de tais medidas, em 
termos sociais e econômtcos. Por isso, Im
põem-se também a vigilânda e a .fiscalização 
e'fetivas' no' sehtido· da bUsca à obediência ao 
dispbSitivi:rlegal,-pois sabemos que floj-e, ape--:. 
saf de tbi::ia ur'na legislaçãÇl reguladora do 'as
sunto; ápehas- iiis"ignificante parcela -da dien-. 
tela potendal de menores é beneficiada, refle
tindO flagrante d~srespeitodas empresas à _cie-
tenninação leQãl , · · · · 

À constatação de que esses menores, em 
sua maioria, procederri de farriílias carentes 
é razão suficiente para -deSpertar o intereSse 
do legislador. Neste sentido, a qualifiCação pa
ra o trabalho deve stgnificar e·ensejar um valor 
maior. a-sua promoção, tanto intelectual como 
material. 

Por último; salientamos que essas providên
cias-que viSám, primordialmente, à promoção 
do ser humano, acarretam conseqüências al
tamente j50Sitivàs em termos do desenvolvi
mento econômico-social do País, na meçiida. 
em que, cada vez mais, a mão-de-obra dos 
trabalhadores brasileiros se toma qualificada 
e especializada. -

ESse deve .~r o SentidO da formação_ int.e
gral do homem: propidai"-Ihe as cbndições 
necessárias de viver e trabãlhar ao ritmo de 
seu tempo. 

SáJa das Sessões, 1~ de agosto de 1989. 
~Francisco RÕllemberg. 

(À C~ missa~ de Assuntos So~iafs-
competenclét tetmlnativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•l97, DE 1989-COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre os requisitos para o exer~ 
de/o dos cargos de diretoria e presidência 
do Banco do Brasü SA. -· 
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O Congresso NacionaJ decreta: 
Art. 1 '~' A designação dos membros da di

reteria e presidência do Banco ~do B_r~sil SA, 
observará os requisitos especificados nesta lei. 

Art. 29 São condiçõ_es indispensáveis à 
designação: 
I-ser brasileiro; 
II-ter completado trinta e cinco anos de 

idade; 
m- estar no pleno gozo dos direitos polí

ticos; 
IV-estar quite com as ot>rigações eleito

rais e militares; 
V- dispor do pleno exercício da_ capaci

dade civil; 
VI- não ter sofrido condenção criminal 

nem ter praticado ato de improbidade admi
nistrativa; 

VII- possuir ilibada reputação e idoneida
de moral; 

VIII- ter notório conhecimento e experiên
cia em assuntos econôrnicos e financeiros; 

IX- haver exercido, por mais de dez anos, 
função, emprego ou ativida_de profissional que 
exaja os conhecimentos mendohados no Inci
SO anterior. 

Arl _3~ O.s c8rgos de diretoria é presidên
cia do Banco do Brasil SA, são privatiVos 
dos servidores que, satisfazendo os requisitos 
desta. lei, integram o quadro de carreira perma
nente da entidade. 

Art. 4~ t vedada a designaç:-áo de pessoa 
que, nos últimos quatro anos, tenha exer<::ido 
atividade, com ou sem vínculo empregatido, 
ou de qualquer forma colaborado com a ges
tão ou administração de empresa integrante 
do sistema financeiro privado ou que opere 
nos ramos de previdência ou seguro, bem as
sim suas coligadas ou controlé!;das. 

Parágrafo único. A vedação_ prevista. no 
caput é extensiva aos que, no mesmo período, 
tenham sida proprietários, sócios, acionistas 
ou controladores a qualquer titulo das empre
sas mencionadas. 

Art. 59 A investidura nas funções de dlre
toria ou presidência c!.o_Bél._nco do Brasil SA, 
será precedida de compromisso de dedicação 
exclusiva em tempo integral, vedado o exer
cício de qualquer outro cargo, emprego ou 
atividade, público ou privado, bem como a 
titularidade de ações, debêntures, partes bene
ficiárias ou qualquer outro títu1o representativo 
de capital ou interesse _em empresa privada. 

Art. 6'~ Verificada a infrigência de qualquer 
requisito para o exercício do cargo ou a Viola
ção de dever legal, a União promoverá a ime
diata substituição do õiretor ou presidente. 

Art. 79 Por um período de 2 (dois) anos_ 
após a exoneração do ç:argo de diretor ou 
presidente, fica o ex-titular impedido de exer
cer qualquer atividade proftSSional, com ou 
sem vinculo empregatíclo, para empresa pri
vada, nacional ou estrangeira, integrante do 
sistema financeiro_ ou __ que op_ere nos ramos 
de seguro ou previdência, bem assim suas 
controladas e coligadas. 

Parágrafo único. A vedação prevista no 
caput estende-se à aquisição de ações,. cotas,. 
debêntures, partes beneficiárias ou qualquer 

outro títu1o•representativo de capital ou inte
resse nas empresas mencionadas. 
. Art. _89 ESta Ieí e_titra em vi~or na data de 

sua publicação. ' 
Art. _ 9'? São revogadas as d!spo~ições em 

contrário. 

Justificação 

A Constituição promu1gada em outubro de 
1988, no capítulo referente ao sistema finan
ceiro 1lacional, conferiu à lei complementar 
competência Para ftxar os requiSitos mínimos 
rie<:eSSários à designação dos iTieni.bros da 
diretoria das entidades que atuam no setor 
da moeda, crédito e demais valores mobiliá-
rios~-~ ___ . 

A preocupação do constituinte em pre5erva_r 
a incolumidade do meio empresarial respon-

- sável pela intermediação finêin<:eii"a é com
preensível tendo em vista, nãà só_ a comple
xidade das operações normalmente levadas 
a t~rmo, m~s sobretudo o grau de confiabi
lidade que o sistema ~ge. 

Nessas condições, é absolutamente impres
cindível que a nomeao;iio para os_mais altos 
cargos de direção das entidade_s_esteja condi
cionada à ~bservânci~ çle !=ri~t;qs rfgidos e _ 
objetivos, tanto no pino da .oompetência pro
fissional quanto no da idoneidade pessoal. 

Nos últimos tempos, a sociedad~ brasileil;:a 
tg_m sido &urpreendida com sucessivos escân
dalos, a abalar a própria credibilidade de todo 
o "setor ecC?Oômico de_intermediação de recur
soslinanceiros, não raro figurando. no centro 
dos açontectmentàs_ Pessoas qu_e, -às vezes, 
in~raffi O mais a:Jto escãlão· administrativo 
de: entidade públiCa e pos:suéni interesses em 
empresas privadas fiscalizadas: Pelo próprio 
Esta,âo. · . 

b Bancà do BI-asil sA tein_ Si46. ao longo 
dOS anos, entidãde responsável Péla execução 
de importante segmento da política nacional 
de crédito, operando, a este título, em diversos 
Setores de escassa atrativfdade pai-a a empresa 
privada. Precisarilente ·por esta razão, julga
moS necesM'rio ·o e5tabelecimenio de dir_e
biieS e· Condicionantes fli"m_es para a escolha 
do mais alto escalão da sociedade de econ9-
mla mista em pauta. 

Os requisitos gerais definidos no art. 2'), di
zem respeito, ou bem a qua1ifk:ações de orM 
dem pessoal, indispensáveis ao exercício de 
qualquer cargo público, ou eritão a Condições 
específicas, exigíveis dOs interessados. em 
oc:upar a relevante furiçâo. 

Entendemos que a escolha deve se restrin
gir ao univeso de .!ie:rvidores integrantes do 
quadro pr;:nnanente da própria entidade, não 
s6 por estarem estes profissionais necessa
riamente mais familiarizados com os proble
mas inerentes ao setor estatal, mas, tamb~m 
e sobretudo, em obediência a um comando 
constitucional que pretende valorizar a carreria 
(art. 37, inciso V). 

A fim d~;: preservar a moralidade, a lisura 
e a independência no exercício dos cargos, 
proíbe-se a designação de pessoa _que, nos 
dois anos anteriores, tenha exercido atividade, 
com ou ~m vínculo empregatído, ou tenha, 
de qualqUer formã, colaborado com a gestão 

ott açlm_inistração dE: _empresa integrante_ do 
sistema finan<:eiro priVado ou qt.i~-opere nOs 
ramos de previdência ou S_eguro. O _espectro 
do impedimento atinge, igualmente, a.os que 
tenham colaborado com einpiesas coligadas 
ou controladas pelas demais expressamente 
mencionadas. 

A complexidade e a relevância do cargo de
vem exigir do respectivo titular_ dedicação ex
clusiva em tempo integral,' ficando expressa
mente proibido -tantO 6 exercício de outra ativi
dade, pública ou privada, como a aquisição, 
sob qualquer forma, de interesse_ ou partid
pação em sociedade OIJ. ~presa privada. Pre
tende-se, asslm, manter, ao longo do exercício 
da função,. o estado de independência que 
os requisitos para a: 'nomeação asseguram 
desde o início. 

Chegando a6 conhecimento d~ União a in
fringência ·de qualquer requisito ou a violàção 
de dever legal inerente aO exercíciO d_o _cargo, 
deverá, de ime_dia,to,. ser prOmovida a Substi-
tUição do diretOr ou prêsidehte: - · · 

Finalmente, para evitar qüe ·os Cónheciinen
tos hauric!os no_ cu~sq do exerddo_das funç~s 
posSam Vlf a ser UtilizadoS comó fÕftte de infor
mação privilegiado, a serviço de inten~sses 
particulares, fica o el(·tib.ll~r de:! ca_rgo de dire
toria ou presidência impossibilitado de exercer 
qualquer_ atiVidade profissional, com ou sem 
vínculo empregatício, para empresa privada, 
na<::ional ou estral)gelia, integrante do siStemã 
financeiro ou que opere nos ramos~de séguro 
ou pievidênCia, bem ·assim ·suas c:Oligadas ou 
controladas.. Por uma questão de coerência, 
estende-se a proibição à aquisição de ações', 
cotas, debêntures, partes beneficiárias ou 
qualque_r outro titJJlo representativo de capital 
ou interesse ~s empresas mencionadas. 
Acredit~os que a pronta regulamentação 

da matéria versaQa no presente projetO coTitria 
buir~ significativamente para a segurança, 
conf!abilidade ~ tranqüilidade de todo o sist.e_-
ma fmanceiro nacional, -

sara das Sessões, 19 de AgostO de 1989. 
-Itamar Frimco. 

(À Ciiiiifssiio de-ASsUnto$_ .Económi
cos) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 198, DE 1989-COMP~AR 

Dispõe sobre os requisitos péira o exer
cfckYdos cargos de díretçrüie presidência 
do Banco central do (3rasil •. 

O con-greSsO Nacional deé.reta: 
Art. 1 ~ A desifJnaç:âo dOs membros da di

retoriª e presidência do Banco Central doBra
sil observará os requisitos especificados nesta 
lei. 

Art. 29 $âo Condis;Oes incfisj:)erisáveiS-à 
designação: 
I- ser brasileiro; 
n- ter completado trinta e cinco anos de 

idade; 
_ lU- estar no pleno gozo dos direito:; Polí

ticos; 
IV~ estar quite com as obrigaÇões eleito

rais e militares; 
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V- dispor do pleno exercido· da capaciM 
dade civil; · 

VI-não ter sofrido condenação -criminal 
nem ter praticado ato de improbidade admi-
nistrativa; -

VII- possuir ilibada reputação e idoneida
de moral; 

Wl- ter notório ·conhecimento e experiên
cia em assuntos econômicos ·e financeiros; 

IX- haver exercido, por mais de dez anos, 
função, emprego ou atividade profissional que 
exija os conhecimentos mencionados no inci
so· anterior. 

Art. 39 A escolha do Presidente deverá re
cair, preferencialmente, sobre servidor inte
grante do quadro permanente da entidade. 
Os demais cargos de diretoria são privativOs 
dos servidores da autarquia. 

Art. 4° É vedada a designação de pessoa 
que, nos ú1timos quatro anos, tenha exercido 
atividade, com ou sem:;;vinculo empregaticio, 
ou de qualquer forma colaborado com a ges
tão ou administração de empresa integrante 
do sisteam financeiro privado ou que opere 
nos ramos de previdência ou seguro, bem asR 
sim suas coligadas ou controladas. 

Parágrafo único~ A vedaçãO prevista no 
ca.put é extensiva aos que, no mesry1o período, 
tenham sido proprietários, sóciOs, adonistaS 
ou controladores a qualquer título das emprr:
sas mencionadas. 

Art. 5° Para os fins previstOS na alínea d, 
inciso DI, do art. 52 da Corlstituição, o PresiR 
dente da República encaminhará ao Senado 
Federal a documentação pertinente, aCampaR 
nhada de declaração firmada pelo interessado, 
sob as penas da lei, quanto ao preenchimento 
do requisito previsto nO artiQ:ó anterior. 

Art 6° A investidura nas funçOes de dire
toria ou-presidência do Banco Ceiifral do BraR 
sil será precedida de compromisso de dedica
ção exclusiva em tempo integral, vedado o 
exercício de qualquer outro cargo, emprego 
ou atividade, pública ou privada, bem como 
a titularidade de ações, cotas, debêntures, par
tes beneficlrias ou qualquer outro título repre
sentativo de capital ou interesse em empresa 
privada. 

Art. 79 Verificada a infrigência de qualquer 
requisito para o exercício do cargo ou a viola
ção de dever legal, o Senado Fe_deral, de oficio, 
revogará ou anulará a aprovação e remeterá 
os documentos comprobatórios ao Ministé
rios ao Ministério Público Federal para apura
ção do ilícito e promoção de responsabilida
des. 

Parágrafo único. -Ocorrendo a- hipótese 
prevista neste artigo, o diretor ou presidente 
será imediatamente afastado do cargo. 

Art. &' Por um periodo de 2 (dois) anos 
após a exoneração do cargo de diretor ou 
presidente, fica o exwtitular impedido de exel'
cer qualquer atividade profissional, com ou 
sem vínculo empregatício, para empresa pri
vada, nacional ou estrangeira, integrante do 
sistema financeiro ou que opere nos ramos 
de seguro ou previdência, suas controladas 
e coligadas, bem as_sjm naquelas sujeitas ao 
controle, fiScalização ou supervisão do Banco 
Central do Brasil. 

Parágrafo único. A vedação prevista no çaw 
put extende-se à aquisição de ações, cotas, 
debêntures, partes beneficiárias Ou qualquer 
outro titulo representativo de capital ou lntew 
resse nas empresas mencionadas. 

Art. 9' Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação._ _ --~ _ 

Art. _ 1 O. São ievogadas as disposições em 
t:ontrário. 

Jus~cação 

A Coristituição promuiQada em outubro de 
1988, alérri de conferir ao S-eilado Federal 
competência privativa para aprovar, previa
mente e por voto secreto, a escolha do presiw 
dente e dos diretores do Banco Central do 
Brasif(art. 52, inciso 10, alínea d,), delegou 
à lei complementar a missão de estabelece 
os requisitos para designação Pos membros 
da diretoria da entidade bem corno os impedi
menfos ;rqu.e ficam sujeitos após a exone-
raçao. - -- -

É compreensível a preocupação do consti
tuinte com tais aspectos pois, como é do co
nhecimento geral, a autarquia vinculada ao 
MinistériO da Fazenda constituiwse, não s6 no 
mais importante órgão de assessoramento, 
colis'ulta e estudo do Poder Executivo para 
assuntos vinculados à áfea económico-finan
ceira, mas sobretudo pela relevante função 
fiSCalizadora que exerce, preventiva e repres
siva, sobre todo o sistema financeiro privado. 

Nestas condições, é absolutamente impres
cindível que a nom~ação para os mais altos 
cargos de direção da entidade esteja condicio
nada à obsetvância de critérios rígidos e obejti
vos, tanaS no -plano da competência profis
sional quanto no da idoneidade pessoal. 

Nos últimos tempos, a socleade brasileira 
tem sido surpreendida com _sucessivos escân
dalos a abalar a própria credibilidade de todo 
o setor econômico de intennediação de recur
sos financeiros, não raro figurando no c_entro 
dos acontecimentos pessoas que, à vez, inte
gram o mais alto escaláq administrativo da 
entidade pública e possuem interesses em 
empresas -pnv-das fiscalizadas pelo próprio Es
tado. 

Enquanto a legislação infraconstitudonal 
não disciplinar. convenientemente o assunto, 
os pronuntiamentos, po:stivos ou negativos, 
do Senado Fe_Q_eral permanecerão sempre ali-

- _ cerçcidos no instável e incerto esteio da discrl
cionariedade. Daí a urgência e a imposterga
bilidade do tratamento normativo do tema. 

Os requisitOs gefars definidos no art 29 di-
- zem respeito ou benl a qualificaçõeS -de ordem 

pessoal, indispensáveis ao exercido de qual
quer cargo público, ou então a condições es
peCíficas, exigíveis dos interessados em _ocu
par a relevante função. 

Entendemos que deva ser dada preferência 
à indicação de setvidor integrante dos quadros 
permanenteS das entidades financeiras públi
cas, não só _por estarem estes profissionais 
necessariamente mais familiaríZados com os 
problemas inerentes ao setor estatal, mas tam
bém, e sobretudo, em obediência a um co
mando constitucioanl que pretende valorizar 
a carreria ( art. 3 7' inciso vr. -

A fim de preservar a moralidade. a liSura 
e a independência no exercício dos cargos, 
proíbe-se a designação de pessoa que, nos 
dois anos anteflores, tenha exercido atividade, 
com ou sem víncúlo ernpregatício, ou tenha, 
de qualquer forma, colaborado com a gestão 
ou administração de empresa integrante do 
sistema fmanceiro privado ou que opere nos 
ramos de previdência ou seguro. O espectro 
dõ impedimento atinge, igualmente, aos que 
tenham coloaborado com empresas coliga
das ou controladas pela~ demais expressa
mente mencionadas. 

Tendo em vista o próprio colimado, julgaw 
mos, que a vedação deve alcançar os proprj~
tários, sócios, acionistãs ou controladores. a 
qualquer título de empresas ao controle ou 
fiscalização do Banco Central. 

Para os fins previstos no art. 52, inciso DI, 
alínea d, da Constituição, e considerando a 
competência e responsabilidade do Senado 
Fedciral no que tange ao exame do nome, 
exige-se o envio, não só da documentação 
pertinente, como também de declaração fir
mada pelo indicado, sob as penas de lei, quan
to à obsetvância dos pressupostos negativos. __ 

A complexiddade e a relevância do cargo 
devem exigir do respetvio titular dedicação ex
clusiva em tempo integral, ficando e:xpressaw 
mente proibido tanto o exercício de outra ativi
dade, pública ou privada, corno a aquisição, 
sob qualquer forma, de interesse ou partici
pação em sociedade ou empresa prívaâa. Pre
tende-se assim manter, ao longo cio exercido 
da função, o estado de independência que 
os requisitos para a nomeação asseguram 
desde_o início. -

Tomando o Senado Federal conhecimento, 
a posteriori, da infrigência dé qualquer requi
sito ou da violação de dever legal inérente 
ao exercido do cargo, deverá, de ofício, con
forme o caso, revogar- ou anular a aprovação 
outorgada e remeter ~ çlocumentação perti
nente ao Ministério Público Federal para _os 
devidos fins. Ocorrendo a hipótese, dar-se-á 
o imediato afastamento do titular. 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1989. 
.,.....,.ftamar Fmn__co~ -

- (À ComissãO de Assuntos Económi
cos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1' 199, DE 1989 

Regulamenta o-§ 2P, do art. 171, da 
ConStituição Federal, que dispõe sobre 
o tratamento preferencial à Empresa Bia
sJ7eirii de Capital Nacional e cM outras pro
vidências. 

o-congresso Nacional decreta: 
Art. 1'~ Os órgãos da adrnínistração direta, 

indireta e fundacional, federal, estadual ou mu
nicipal, bem-como todas as demais entidades 
direta ou indiretamente cçntroladas ou man
tidas pela União, Estados e Municípios darão 
tratamento preferencial à empresa brasileira 
de capital nacional. 

§ }9 O tratamento preferencial referido 
neste artigo e no art 171, § 29 da Constituição 
Federal será exercido corno critério de desem-
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pate entre propostas julgadas em igualdade 
de condições, em processos \icitat6rios para 
aquisição de bens e serviços ou para a realiza
ção de obras, disciplinados pelo Decreto-Lei 
n9 2.300, de 21 de novembro de 1986, com 
alterações introdu_;idéi:S pelos De<:retos--Leis n<?S 
2348, de 24 de julho de 1987 e 2360, de 
16 de dezembro de 1987. 

§ Z' O" disposto neste artigo aplica-se, no 
que couber, às t_omadas de preço e convites. 

§ 3"' A comissão julgadora ou o respon
sável pelo convite está obrigado a justificar, 
por escrito, a aferição de igualdade de propos
tas.que vier a ensejar o tratamento preferencial 
como critério de desempate na sua dassifi
cação. 

Art. 2o Em nenhuma hipótese o trata
mento preferencial à empresa_ brasileira de ca
pital nacional implicará qualquer forma de ex~ 
clusão prévia de licitante de modo a compro
meter, restringir ou frustrar _o caráter compe~ 
titivo dos procedlmentos licitat6rlos. __ 

Parágrafo único. Na formulação d_e exi~ 
gências e julgamento das propostas serão le
vados em conta os aspectos relacionados nos 
arts. 11, 14, 36 e 37 do Decreto~ Lei n~ 
2300/86. 

Art. 3'1 Os bens e _ser-iças objeto dos pro· 
cesses licitat6rios, para gozarem de tratamen~ 
to preferencial, deverão ser produzidos no País 
e utilizarem, preponderantemente, mão-de-o
bra e insumos nacionais. 

§ 1 '? Haverá utilização preponder"ante de 
mão-de-obra do País e insumos nacionais 
quando seu. somatório- corresponder a mais _ 
de_ 50% do custo de produção. 

§ 2~ Caberá ao licitante juntar declaração 
de respectiva entidade de classe atestando a 
condição referida no parágrafo anterior, a qual 
estará sujeita à verificação e comprovação pe
los órgãos e entid_Cld_e_s reSponsáveis dos siste· 
mas de controle interno e externo~ 

Art. 4~ As exigências de idoneidade e ca
pacidade financeira Serão çempatibilizadas 
em função do porte das empresas, de maneira 
a assegurar às micro e pequenas empresas 
brasileiras de capital nacional oportunidades 
de participarem das licitações reJerjdas nesta 
lei, desde que as mesma_s satisfaçam as exi
gências de capacidade jurídica e técnica e de 
regularidade fiscal. . 

Parágrafo único. - Para os efeitos do dispos
to neste artigo, adotar-se~á_ a_ definição de mi
croempresa constante da Lei nQ 7256, de 27 
de novembro de 1_984, cabendo ao Poder Exe
cutivo definir os limites c condições de enqua
dramento das pequenas empresas. 

Art. 5'1 Dos atas administrativos decorren~ 
tes da aplicaçáo desta lei caberá recurso com 
efeito suspensivo no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação, ou ciência, ou 
publicação do ato, ou do dia em que se lavrou 
a ata respectiva, conforme disposto no art. 
75 do Decreto~Lei n~ 2300/86. 

Art. 6? O § 2<>, do alt. _3~, do Decreto-Lei 
n<? 2.300, de 21 de novembro de 1986, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 29 os-órgãos da administração di· 
reta, indireta e fundacional, federal, esta~ 
dual ou municipal, bem como todas as 

demais entidades direta ou indiretamente 
controladas O\J. mC~.otidas pela Uniã9, Es
tados e Municípios ·darão tratamento pre
ferendal à" empresa brasileira de capital 
nacional, nõs lermos da Lei n~ 
-de de 

· Art. 7? O disposto nesta lei não -se aplica 
aos serviço~ de CO!lSultoria técnica e_ de e119_e- _ 
nharia, disciplinados no DecretO n" 64345, 
de 10-4-69, no Decreto nc 66.717, de 15~6-70, 
no Decreto n<? 73.140, _de 9-11-73, Decreto 
n'? 73.685, de 19-2_-74, e· às atiV:idades de infor
mática, bem corria ·qi.Iáiscjuer oUtraS ativi®

. des -que, nos termos do§ 1?, do art. 171, da 
Constituição Federal, ten_ham ou venham a 
ter diScipliná legal eSpecífica:. 

Art.' 8? -Esta lei entrará em vigor n~ data 
-de sua publicação revogadas as~ disposições 
em contrário. 

Justificação 

Este-projeto de lei· objefiva regulamentar o 
disposto no art. 171, §?!,da Constituição Fe
dera~ com observânc_ia 9a norma contida no 
seu_ art. _3 7, inciso XXI. seguodo a _qual as obras, 
serviços, compras e alienações de interesse 
do poder públic_o hão de ser contratadas me· 
diante licitações públicas que garantam igual
dade de condições a _todos os concorr::entes. 

Trata-se de dispoSitivos que dem ser com
preendidos em conjunto, a fim de não 
se criar situ"açães de desequilíbrio_ e injustiça 
nos processos licitat6riQs, em prejuízo até do 
próprio interesse público. 

Do mesmo modo, contempla-se no projeto 
. a -sltuàç:âd-aãs- emp-resas de pequeno porte, 

proCurarido-se cri~r critério ~e Qani11ta. sua 
participação efetiva nas licitações, aliás, l_e_van
do em conta_ 9_ princípio inscrito no art. 179 
da própria Cáristituíçãõ. - -

Finalmente, a fim de que o importante seg
mento constitUído pelas empresas de enge
nharia· e t:onsultori9- té!=nica não venha a ser _ 
colhido por abrupta mudança de regras,· já 
que vem sendo protegido e privilegiado atra
vés dos últimos anos, por diplomas legais es
pecíficos, mantém-se sua ?ituação atual. 

Isto, sem prejuízo de outras proteçães já 
instituídaS, como a para o setor de informática, 
o:u~que venham a .ser criadas. · 

Resta esdareçer que no art. 6\ modificarido 
o § 2c do Decreto-Lei n? 2.300/86; o claro 
.deixado é para ser futuramente PreeTt~hido 
com o n? da lei que d&qrrer do presente pro-

·-·· jeto e a data de sua sanção. _ 
Sala das Sessões, 1 ~ de agosto de 198~, 

-Maurício Corrêa. 

LEGISIAÇÁO CfTADA 

.~ .. CONSillUIÇÃO DA 
RF.PÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL _________ .......... _. ___ ,...,., _____ . .._... ...... . 

-Art. 171. São consideradas: 
_- 1-empresa brasileira a constituída sob aS 

leis brasileiras e que tenha sua sede e adminis
tração no País; 

11- empresa brasileira de capital nacional 
aquela cujo controle efetivo esteja em caráter 
permanente._ $0b a titUlaridade direta oU -it1di-

reta de pessoas físicas domiciliadas e resiQen
tes no P~s õ'u d"e entidaaes de direito pú_blico 
interno, entendendo-se por controle efetivo da 
empresa a titularidade da maioria de selJ capi
tal votante e o exercido, de fato e_ d~ direito, 
do poder decisório para gerir suas atividades. 

§ 19 A lei poderá, em relação à_eropresa 
brasileira de capital nacional:_ 
I-conced_e_r proteção e benefi_cios espe

ciaiS temporários pa:ra -desenvolver atividades 
cons~deradas estratégicas para a defesa nacio
nal ou imprescindíveis ao desenvolvimento d9 
Pais; 
li-estabelecer, sempre que considerar ur_n 

setor imprescindível ao desenvolvimento tec
nológico nacional. entre outras condiçõeS: -~ 
requisitos; 

a) a exigência de que o controle referido 
no inciso li do c11put se estenda às atividades 
tecnológicas da empresa, assim entendido o 
exercício, de fato e de direito, do poder decisó
rio para desenvolver ou absolVer tecnologia; 

b) percentuais de participação, no capital, 
de pessoâs ítSicas · domi<::íliadas e residen~es 
no Pais óiJ entidades de direito público interno. 

§ 29 Na aquisição de bens e serviços, o 
Poder Público dar~ tra~mento preferencial, 
nos termôs da lei, à empresa brasileira de capi
tal nacional. 

····················~·····-~---~-· 
DECRETO'LEIN• 2300, 

DE 21DE NOVEMBRQ DE 1986 

Disp6e sobre licitações e contratos. dtJ 
Administração Federal e.dá outras provi· 
dências. 

Lii-·N;'·7i'56~ DE.27 .. ÕE-NOVEMBRO DE 
1984 

EstabeleCe ni:JrinãS integran-te$ dpf=$
tatuto da fVli_croempresa, relativas ao trata
mento' chferenciado, simplificadO- e favo-

"recido, nos campos admim"sf(ativo, tribu
tário, previdenciárlo, trabalhis_ta, creditício 
e de desenvoMmento empresan81. 

·····································--·--········-- . 

DECRETO N• 64.345 
DE I O DE ABRIL DE 1969 

Institui nolT[J_as para a contratação de 
serviços, objetiva_ndo o_f/esenvoMrhento 

~· da Engenharia Nacional. 

DECRETO N• 66.717 
DE 15 DE JUNHO DE 1970 

Complementa o Decreto n 9 64.34:5. de 
I O de abril de 1969, qUe instituiu normas 
para a contratação de serviços, objetivan
do o desenvolvimento da Engenharia Na~ 
Clona!. 

·················"····aEêRrro-ft9 73.14Õ ____ _ 

DE 9 DE NOVEMBRO DE 1973 

Regulamenta as licitações e os contra
tos, relativos a obraS e servfçõ_s de enge
nharia, e dá outras providências. 

...................•. _._. ... ~""""""'~ .. -~·-.--·· 
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DECRETO N' 73.685 
DE 19 DE FEVEREIRO DE I 97 4 

Altera a redação do art. g do Decreto 
n• 6434!5, ile 10 de àbrU de I 969, e dá 
o.utras providências. 

........................ --.~--: 
(À Comissão de Assuntos Econômícos 

- competência terminativa) 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

I'!' 200, DE 1989. 

Estabelece direfrizes para uma Politica 
de Pecuária para as regíões Norte e êéll
tro-Oeste e-dá outras pro-vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 e Fica estabelecida a Política de 

Apolo à Pecuária de Corte nas Regiôes Norte 
e Centro-Oeste, que propiéiará ·a integração 
entre os diversos instrumentos_de política agrí
cola vigentes, com vistas a promover o desen
volvimento da pecuária naquelas regiões, me
diante o sistema de confinamento. 

Art. 2Q A Política de Apoio à Pecuária de 
Corte nas Regiões Norte e Centro-Oeste terá 
como objetivos fundamentais: _ 
1-propiciar aos pecuariStas melhores con

dições de acesso à infra-estrutura básica para 
a engorda de bovinos de forma intensiva, atra
vés da destinaç21o de: 

a) financiamentos para o custelo do plantio 
de grãos -e leguminosas empregados_na ali
mentação dos animais confinadoS; 

b) recursos orçamentários para a pesquisa 
agropecuária que dêem suporte ao sistema 
de confmamento; 

c) financiamentos para investimentos em 
animais, equipamentos e em instalações; 

d) recursos para a formação de estoques 
reguladores de carnes e sel,.ls subprodutos; 

e) recursos -·para o treinamento gerencial 
e em técnicas e métodos de criação em confi
namento. 
ll- contribuir para a redução das dispari

dades regionais, dando prioridade ao desen
volvimento nas regiões Norte e Centro-Oeste 
do segmento agroindustrial com base na pe
cuária de corte e leite; 

lU- promover aumentos na produtividade 
da exploração pecuária com incentivos ao uso 
de inovações tecnológicas: 

IV- reduzir as pressões de abastecimento 
nos· mercados urbanos, no período de entres
safra; 

V- propiciar a· aumento do consumo de 
proteína ..animal no país e gerar excedentes 
exportáveis em quantidade e qualidade com
patíveis com· as ·exigências do mercado ex
temo. 

Art. 3~ A Política de Apoio à Pecuária nas 
Reglões NOrte e Centro-Oeste- terá _como dire-
trizes essenciais: - - - - -
I-o estabelecimento de incentivos fiscais 

à pecuária de corte s.ob sistema intensivo de 
criação, naquelas regiões; 
II-a alocação de recursos orçamentários 

para promover os instrumentos de política de 
suporte à atividade pecuária, incluindo a pes
quisa, a assistência técnica e o treinamento 
de pessoa~ 

~ __ _:_J[1 -_a articulação entre os três níveis de go
Verno; fed9ia1, estadual e municipal c as asso
ciações de criadores, com 0stas a facilitar o 
abastecimento ·interno, a formulação e a exe~ 
cução da política para o setor; 

IV-o estimulo ao uso de tecnologia que 
elev~m ª produtividade da terra com pecuária 
e que propiciem melhorias no abastecimento 
interno e nas exportações brasileiras de car
nes. 

Art. 4~ O Poder Executivo criará, após 
sancionada esta lei, Grupo de Trabalho com 
prazo de sessenta dia,s para estabelecer às di
retrizes específiCaS da PolítiCa de Apolo" à- Pe
cuária nas Regiões Norte e Centro-Oeste, os 
incEmfiVOS fisCaiS ·a serem concedidos, e a des
tinação de recursos orçamentârios para a pro
moção da atividade, de acordo com o disposto 
nos ·artigos 2~ e 3Q. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 6Q Revogam~se as disposições em 
contrário. 

-Justificação 

A bovinocultura de corte é uma atividade 
de alto potencial económico no Brasil, colabo
rando em 9% para a formação do produto 
real da agricultura e em cerca de 1% para 
o produto interno bruto. A carne bovina é a 
principal fonte de proteína animal na dieta do 
brasileiro e são geraçlas anualmente com as 
vendas externas de carne, mais de SOQ mi
lhões de dólares. 

O país conta com o -segundo maior rebanho 
bo\fi!lo do myndo, adaptado àS condições cli
máticas regionais, com baixo custo de manu
tenção e baixa concorrência corn o consumo 
de grãos. Em termos regionais, o Norte e o 
Centro-Oeste detêm mais de trinta e cinco 
por cento do efetivo do rebanho, cuja taxa 
de crescimento médio anual no decênio 
1975-85 foi de 9;5%- na- príineira e de 4,9% 
na segunda 

A despeito da magnitude do rebanho, o 
abastecimento interno se vê prejudicado 
anualmente por ocasião da entressafra, em 
Virtude dos métodos tradicionais de criação. 
A alternativa criada com o sistema de confina
mento ou da engorda de animâis sOb métodos 
intensivos vem apresentando resultados alta
mente positivos, especialmente nos estados 
de Minas Gerais, São Pauto e Goiás. Em 1988 
foram confinados 450 mil animais para o aba
te na entressafra e, para 1989, estima-se em 
700 mil anjmais. Estes números são ainda 
modestos em termos do total de animais aba
tidos em estabelecimentos fiscalizados no 
Brasil, que alcançou quase 12 milhões de ca
beças em 1988. 

Atualmente, cerca de 7 mil a 8 mil pecua
ristas adotam a prátiCa do confmamento no 
país, prática -esta que deve ser incentivada. 
especialmente nas regiões Norte, e Centro
Oeste, de alto potencial produtivo e onde os 
rúvels de produtividade da terra com pecuária, 
segundo os especialistas, podem ser elevados 
rapidamente, apenas com o uso racional_ de 
paStagens melhoradas e através do confina
mento. 

Toma-se imperatíVO 6 apoio do poder públi
co à pecuária nestas regiões, córri o estabele
cimento de uma política de pecuária que esti
mule a prática do confinamento, mediante a 
destinação de recursos orçamentários para 
pesquisa, assistência técnica e apoio básico 
à atividade; a concessão· de financiamentos 
para o custeio do plantio de grãos e legumi
nosas para alimentação animal e para investi
mentos em infra-estrutura básica nas fazen~ 
das. 

A garantia do abastecimento de carnes_ na 
entressafra a preços compatíveis com os orça
mentos familiares e- a possibilidade de manu
tenção do fluxo d_e exportações são algumas 
das vantagens que o regime de criação inten~ 
sivo proporciona. A aprovação do presente 
projeto de le~~stirnularâ uma atividade_ cujo 
potencial de produção será benéfico para as 
regiões Norte e Ceritro-üeste,. e para o país 
como um todo. 

Sala das Sessões, 1 ~ de agosto de Í989. 
-Antônío Luiz Maya. -

-(À" ComfssJo- de AssuntoS Económi-
cos). 

O SR. PRESIDENTE (PorOpeu de SOusa) 
- Os projetas lidos serão publicados e reme
tidos às Comissões competentes. (Pausa.) 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo 
Sr. 1 c Secretário. -

São lidos _os_ seguintes 

OF. N" 027189 
6rasília,30 de-}unho-de 1989 

Senhor Presidente. 
Nos termoS do§- .3" do_ a_rtigo 91 do Regi

iTiento Interno,_ comunico a V. Ex~ que esta 
ComisSão rejeitou o PLS 080/89 na reunião 
de 27-6-89, por quatorze vã-tos faVoi-à"Veis ao 
Parecer do Relator. 

Na oportunidÇtde renovo a V. Exe meus pro
testos de elevada estima ~ consideração. -
Çid Sabóia de Çarvalho, Presidente.~ _ --

OF. N' 028189 
Br~silia, 30 de junho de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3~ do artigo 91 do Regi· 

mente Interno, comunico t1 V. Ex• que esta 
Comissão aprovou o ·PLS 083/89 na reuniã_o 
de 27-6-:89, por treze votos favor~~is. 
- Na oportunidade renovo à V. Ex~ meus pro
testos de elevada estima e consideração; -
Cid Sabóla de Ca:ntalho, Piesidente. 

OF. Ne 030/89 
Brasília, 30 de junho de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3? do artigo 91 do Regi

mento Interno, comunico a V. Ex" que esta 
Comissão àprovou o PLS 109/89 - com 
emenda n"- 01-CCJ~ na reunião de 27-6-89, 
por nove votos favoráveis. 

Na oportunidade renovo a V. Ex' meus pro
testos de elevada estima_ e consideração. -
Cid Sabóia de CarValho, Presidente. 
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OF. N• 031/89 
BraSília, 3o de junho de 1989 

Senhor Presidente, . __ 
Nos termos do § 39 do artigo 91 do Regi

mento Interno, comunico a V. Ex~ que esta 
ComissãO aprovou o PLS 112/89, na reunião 
de 27-6-89, por dez votos favoráveis. 

Partido do Movimento Demoááticó Brasileiro 
- PMDB desta Casa, passando a ~tegrar a 
Bancada do Partido da Sociá1- Deinocrada 
BrãSileira - Psos. 

Certo de continuar Contando ·com a estima 
e o ápoio dé V. Ex', ·aprov-eito a Oportunidade 

. para renovar os votos de minha admiração 
e elevada consideração. - Almir Gabriel. Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus pro

testos de elevada estima e consideração. :-
Cid Sabóia de Carvalho, Presidente. - - O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

OF. N• 032/89 
Brasilia, 30 de junho de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 3~ do artigo 91 do Regi

mento Interno, comunico a V. Ex• que esta 
Comissão aprovou o PLS 113/89 na reuni5.o 
de 27-6-89, por dez. vOtOS favoráveis. 

Na oportunidade renovo a V. Ex!' meus pro
testos de elevada estima e consideração ......... 
Cid Sabóia de Carvalho, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com referência ao expediente que aCaba 
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 91, §§ 3~ a 6~ do Regi
mento Interno, depois de publicada a dedsão 
da Comissão no Diário do Congresso Nacio
nal, abrir-se-á o prazo de 72 horas para inter
posição de recurso por um décimo da compo
sição da Casa, para que os Projetos de Lei 
do Senado n" 80, 8:>, 109, 112. 113, de 1989, 
sejam apreciados pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo sem a interposição de 
recurso, os projetas serão remetidos à Câmara 
dos Deputados, sendo que o de n~ 80, irá 
ao arquivo. - - - -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, comunicações que vão ser 
lidas pelo Sr. 1 "-Secretário. 

SãQ lidas as seguintes 

Oficio n\' 082/89 
Brasília. 10 de julho de 1989. 

Senhor Presidente: 
Por decisão da bancada dQ Partido Traba

lhista Brasileiro- PTB, comunkamos a Vossa 
Excelência que, a partir desta data, a liderança 
do PTB será exercida pelo Senador Carlos Al
berto (RN). 

Na oportunidade, renovamos a Vossa Exce
lência nossas expressões de alta estima e dis
tinto apreço. - CadoSÂ!berto -Alfonso Ca
margo- Carlos De'Calí Olavo Pires- Lou
remberg Nunes Rocha. 

Brasília (DF), 30 de junho de 1989. 
Senhor Presidente. 
Na oportunidade dos termos regimentais, 

informo a V. Ex!' a- ·substituição do Senador 
Raimundo Lira pelo SenadOr Nelson Wedekin, 
na suplência da COmissão de Relações Exte
riores. 

Ao ensejo, manifesto-lhe meus renovados 
protestos de consideração e apreço. -Ronan 
Tito;-uder do PMOB. 

Of. 144/89 
Brasília, 6 àe JUlho de 1989. 

Senhor Presidente 
Venho à presença de V. Ex" cciri'IUnicar-lhe 

que, nesta data, desligo-me da Bancada do 

-As comunicações lidas vão à publicação. _ 

O SR:PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência comunica _que, durante o re
cessO", deferiu os seguintes re.querimentos de 
ausência do país: 

N~ 391!89, dá Senador Rachid. Saldanha 
Derzi, no período de 14 a 17 de julho próximo 
pass-ado, com destino a Damasco-Síria; 
__ N? _392/89, _ _do Senador Raimundo Lira, no 
período de 21 de julho a 10 dt;! agosto, com 
destino à Itália; 

N9 393/89, do Senador Albano Franco, no 
período de 10 a 27 de-julho próximo passado, 
com destino à Alemanb_a; 

N9 394/89, do Senador João L_obo, no perío~_ 
dô de 14 a 17 de julho do corrente ano, com 
destino a Damasco-Síria. 

São os seguintes os _requerimentos de
- -relidos: 

REQUERIMENTO N• 391, DE 1989 

senhor Presidente, 
Tenho a honra de requerer a Vossa Exce

lência, de acOrdo--com o- disposto no art. 40, 
§ 1 ?, alínea "a", do Regimento Interno, licença 
da Casa para comparecer à reunião do Canse-. 
lho Executivo da Organizaçã-o de Parlamen
tares Árabes e Americanos de Origem Árabe, 
a ser realizada em Damasco-Síria, entre os 
dias 14 e 17 de julho do corrente, em atendi
mento ao convite dirigido-pela Embaixada da_ 
República Árabe da Síria no Brasil a essa Presi
dêndà - cópia anexa. 
- Informo aVessa Excelência que, para tanto, 

precisarei me ausentar do país à partir do pró-
ximo dia 13. · 

Alendosas saudações. - Rachid Saldanha 
Derzí. 

A Embaixada -aã RepUbl1Ca Árãbe da Slria 
cumpriinerita atenciosamerit.e o Exm\' Sr. Se
nador Nelson Carneiro, DD. Presidente do 
COngresso· Nacional, e tem a honra de t_r~ns
mitir um convite aos Exmos Srs. Senadores 
Rachid Saldanha Derzi e João Lobo para parti
ciparem da reunião do Conselho, Executivo 
da Organização de Parlall)entares Arabes dQs 
-Americanos de Origem Arabe nos próximos 
dias 14 a 17 de julho do corrente, a ser reali~ 
zada em Damasco-Síri~i 

A Embaixada da República Árabe da Síria 
agradece a âtenção dispensada a esta notifica
ção_e: aproveita o ensejo para renovar ao Exm9 

S_r_. Presidente do Congresso Nacional seys 
protestos de estima ~ consideraç~o. 

Brasí1ia, 4 de julho de 1989. 

REQ{!ERIJ'I!ENTO N• 392, DE 1989 

Brasília, 6 de julho de 1989 

Senhor Presidente, 
Raimundo Lira, Senador da República, elei

to pelo Estado da Paraíba em novernlxo de: 
1986, vem;respeitosamente, de acordo com 
o Art. 40 § }?, item a, do Regimento [nterno 
do Senado Federal, requerer a V. Ex• se digne 
a conceder-lhe -licença, para se ausentar do 
Pais, pelo período de 21 de julho a 1 O de 
agosto de 1989 para, a convite do Governo 
da República Italiana, conhecer, naquele País, 
o Programa Espacial AMX., fruto de Acordo 
Internacional bilateral entre Brasil e Itália. -
Raimundo Ura, Presidente da Comissão de 
Assuntos EConômicos. 

REQOERIMENTO N• 393, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Solicito, nos termos do_ art. 55 item 111 _da 

Constituição Federo3I, autorização para ausen
tar-me dos traba:Jhos _âa Casa ilo período de 
1 O a 27 de julho do corrente ano, para breve 
viagem ao exterior, onde irei manter encontros 
com autoridades do Governo da República 
Federal da Alemenha, Visitarei indústrias na
quele País e em outros da Europa. 

Brasília, 7 de julho de 1989.-"'/15 Albano 
Franco:"··,·· - · '·-- -,. 

Embaixada da República Federal da _Alema
nha 
Para 
Exmo. Si'. Albano FrancO 
CC. Presiderite da ConfederaçãO Nado_nal- da 
Indústria 
Rio de Jaileirõ-

Re.: Sua_Viagem para a República Federal 
da Alernenha, Sr. Presidente, como fui infor
mado hoje do Ministério Federal da Economia 
em BONN, foram marcadas as s_eguintes en~ 
trevistas para V. S• no dia _12 dejulhO de 1989: 

- Vice-Ministro Dr. Dieter Von Wuerzen no 
Ministério Federal da Economia, Bonn, 

-Dr. Henze, delegado para a América Lati~ 
na do Minfstérío"Federal dos negócios eStran
geiros, Bonn, - - _ 

-Dr. Hans Joachim Langmann, Vice~Pre~ 
sidente da Confederação da Indústria Alemã, 
Koeln. 

Aléffi disso, o Ministério está preparando 
duas viSitás--á fábricas alemãs, de preferêilcia 
da insdústria têxtil e de açúcar. 

Sefão reservados dois apartamentos num 
boin~hOtei em Koeln. - . 

Aproveito a oPortunidade de renovar a- V. 
S• os protestos de minha elevada estima e_ 
consideração:- P.O.- Von Rottenburg. 

REQUERIMENTO N• 394, DE 1989 

Senhor Prê.Sidenté, 
___ T~nho a honra de requerer a Vos§ia Exce
lêncíã; de acordo com o dispo_sto no art. 40, 
§ 19, alínea ''a", do Regimento Interno, licença 
da Casa para comparecer à runião do Conse
lho Executivo da organização de Parlamen
tares Arábes e _Americanos çle Origem Árabe, 
á sei= realizada em Damasco-Síria, entre os 
dias 14 e 17 de julho do corrente, em atendi-
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mente ao convite_ dirigido pela EmbaiXada _da 
República Árabe da Síria no Brasil a essa Presi
dência - cópia anexa. 

tnformo a Vossa Excelência que, para tanto, 
precisarei me ausentar do País à partir do pró
ximo dia 13. 

Atenclosas saudações. -João Lobo. 
A Embaixada da República Ârabe da Síria 

cwnprimenta atendosamente o Exrri" Sr. Se
nador Nelson Carneiro, DD. Presidente do 
Congresso Nacional, e tem a honra de trans
mitir um convite :ros Exmllll Srs. Senadores 
Rachid Saldanha Derzi e João Lobo para parti
ciparem da reunião do Conselho Executivo 
da Organização de Parlamentares Árabe:s e 
Americanos de Origem Árabe nos próximos 
dias 14 a 17 de julho do corrente, a ser reali
zada em damasco - Síria. 

a Embaixada da República Árabe da Síria 
agradece a atenção dispensada a esta notifica· 
ção e aproveita o ensejo para renovar ao Exmç 
Sr. Presidente do Congresso Nacional seus 
protestos de estima e consideração. 

Brasília, 4 de ju1ho de 1989. 

O SR. PRESIDENTE (Pompe_u de Sousa) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 Q Secretário. 

é: lido o seguinte 

REQUERIMENTO 395, de 1989 
Nos termos do art. 172, I, do Regimento 

Interno, -requeiro seja incluído em Ordem do 
Dia o Projeto de Lei da Câmara j1o 39, de 
1986, de autoda do Deputado Marcos Uma, 
que "institui o Programa Nadonâr ae Minerais 
Estratégicos e dá _outras providêl1cias" cujo 
prazo na Comissão de Constituição,Justiça 
e Gdadania já se encontra esgotado. -

Sala das Sessõ_es, 19 de agosto_ de 1989. 
- Ront.m Tito, Uder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-0 reqtlêrimento lido será publicado e incluí
do na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 
item II, letra c, "3"-, do Regimento fntemo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Durante o recesso, a presidência recebeu 
as seguintes comunicações de .:iusência do 
País: -

-Do Senador AfOnso Sancho, no período 
de 12 a 20 de jUlho, com destino à França; 

-Do Senador João Menezes, pelo prazo 
de vinte e cinco dias, a contar do último dia 
10 de julho; 

-Do Senador Humberto Lucena, no p~ 
ríodo de 7 a 9 de jUlho, com destino à Argen
tina; 

-Do Senador Marcõndes Gadelha, no pe
ríodo de 7 a 9 de julho, com destino à Argen
tina· 

_:Do Senãdor F"enlando :Henrique Cardo
so, no período de 12 a 28 de juJho próximo 
passado; 

-Do Senador Louren1bei9-NUiies Rocha, 
no período de 13 de julfiõ-_a 1"2 ·a-e-agOSto; 

-Do Senador José Agrlpino, no período 
de 21 a 29 de julho, com destino à Itália; 

-Do Senador Cãrlos De'CarJi, no_período 
de 18 a :31 de julho, com destino aos Estados 
Unidos; 

-Do Senador Nelson Wedekin, no período 
de 21 a 29 de julho, com destino à Itália; 

-Do Senador Leite Chaves~ nos Q.ias 28 
e_ Z5) de julho pi'6ximo passado, com destino 
a Assunção - Paraguai; _ _ 

--- --Do Senador Hu.go Napoleão, no peóodo 
de 25_a 31 de julho, com destino a Buenos 
Aires -Argentina. 

- São- aS Seguintes as comunicações re
cebidas: 

OF. GSAS-0035/89 
Brasília-DF,,27 de)mho de 1989. 

Sr. Presidente, 
Comunico a V. Ex~, para as devidas Provi

dências, qUe me ausentarei do País, no perío
do de 12 a 20 de julho, a fim de participar 
das festividades de comemoração do Bicente
nário da Revolução Francesa. 

Aproveíto a oportunidade para apresentar 
, a V. Ex", os meus protestos de elevada estima 
.e con:;;ider~ão. 

Cordialmente, Afonso Sancho. 
-c-orrfanico que nie_ ausentareí do País, a 

contar do dia 10 (dez) de julho do corrente 
ano, pelo prazo máximo de 25 (vinte e cinco) 
-d_ias, nos. te:rmos do art .. 39, alínea "a_" e pará
grafo único do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1989. 
-João Menezes. 

Brasília, 6 de julho de 1989 

Senhor Presidente, 
Comunlco a V, Ex~ que, atendendo a convite 

do senhor Presidente_da Repúbltca, estarei in~ 
tegrando, na qualidade de P~sidente da Co
missão de Relações Exteriores, do Senado, 
a Delegação Chefiada por V. ~ que repre~ 
sentará 6 Bras_il na posse do Presidente Carlos 
Menem, da Argentina, em Buenos Aires, no 
perfodó de 7 (sete) a 9 (nove) do corrente 
-mês . ....:.flUmberto Lucena. 

OF. N. 21/89 
Brasma, 6 de julho de 1989. 

Senhor Presidente,_ 
Atendendo djsposítivo regimental, comuni

co a V. ~ _que me ausentarei do Brasil no 
período de 7 a 9 deste mês de julho, em mis
são_ Parlamentar, para participar da posse do 
Presidente eleito da Argentina, Dr. Carlos Saul 
Menem, a convite do Dr. Antônio Cafieira, Pre
sidente do Partido Justicialista daquele País_. 

Aproveito _o ensejo para renovar_ a V. Ex~ 
meus- protésfos de -elevada estima e conside
ração. - Jvfarcondes Gadelh~ Líder do PFL. 

Buenos Aires, 27 de junio de 1989. 

Sr. Presidente 
de la Sesion Brasilefta dei Parlamento Latinoa
íTierlCãOO 
Senador Marcondes Gadelha 
Brasil 

-De nuestra mayor consideración: 
Tenemos eJ alto_ honrar de_ convocar a Ud., 

a los actos vinculados a la asunción dei Presi
dente Carlos S. Menem, en carát_er de invitado 
especial, los dias 7, 8 y 9 de ju1io dei corriente. 

Nuestro Partido se hará cargo de los gastos 
de estadfa; rogamOS á los efecto.s de asegurar 

Ias reservas de alojamiento, confirmar su as~_ 
sistencia a la mayor brevedad. 

Muy atentarriente. - Dr. Antonio Cafieira~ 
Presidente Partido Justicialista. 
Por Carlos Menem_, Presidente eJecto 
por Alberto Pierd, Presidente de la H. C de 
Deputados 
por Jos~ Luis Manzano, Presidente dei Bloque 
de Dip. Nac. Justicialista - - - -- -
por Raul CarignZmo, secretário de Estado para 

_ asuntos Latinoa_mericanos 
Comité de Recepclón: 
Ec;l.uardo Varela-Cid, Deputado Nacional -
Susana Oómez-- Gabriela Gariini - Alberto 
Di Pilato ;.___ Helena Gofli ---:- Patricia Azura -
Francisco Estrada. 
Fax: 54-1 313-4028 
Telex: 21739 -ARU AR 
Teléfonos: 54·1 313-5093. I 40-8535 I 
46-3580 ~ ~ 

BrasiJia, 7 de Julho de 1989 

Senhor Presidente, 
Sirvo-me do presente para comunicar a V. 

EX', nos termos do Regimento lntemo--desta 
Casa, que me ausentarei do Pais no período 
de 12 a 28 de julho próximo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
~ meus protestos de estima e elevado apre
ço.-- Fernando Henrique Cardoso, Uder do 
PSDB. 

OffCIO N'/89-GSLNR 
Brasília, 13 de julho de 1989 

Senhor Presidente, 
Serve a presente_ para comunicar a V. Ex" 

que, iniciando-se a partir do corrente mês, es
tarei no exterior até o próximo dia 12 de agosto 
de 1989~ em viagem de fmalidade culturaL 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
EX' meus protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, Louremberg Nunes Ro
cha. 

-Bfashia, 1_4 de_julho de_1989-

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex-, de 

acordo com o Regimento Interno, em se:u art. 
39, alinea a, qUe me ausentarei do País em 
viagem de estudos à Itália, no periodo de 21 
a 29 do corrente~ 

Renovo, na oportunidade, votos de apreço 
e especial consideração. -José Agripino. 

Brasília, 14 de julho de 1989 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 39, alínea a do Regi

mento Interno do Senado Federal, comunico 
a V. Bt' que estarei viajando aos Estados Uni
dos no próximo dia 18, devendo retornar no 
dia 31-7-89, para tratar de assuntos particu
lares. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. EX' 
protestos de estima e apreço. - Ci:Jrlos De' 
Carli. 

Brasília, 20 de julho de 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 39, alínea a, do Regi

mento Interno do Senado Federal, comuniCo 
a Vossa Excelência que me ausentarei do País 
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no período de 21 a 29-7-89, com destino à 
Itália, a fim de tratar de assuntos de interesse 
particular. _ 

Sendo o _que se me apresentitva a Õportü
nidade, dela me prevaleço para apresentar a 
Vossa Excelência protestos de e.s.tima e consi
deração. -Nelson Wedekin. 

Urgente 
Nelson Carneiro 

c Q SR- PRES1DENTE(Pompeu de Sousa) 
__:ApresidénciárecebeuaMe_nsag.Cm n" 155, 
de 1989(n'3-18T89; nã oilgem), de 4 de julho 
<lo çorreJ;lte_~no, pela qual o Senhor Presidente 
da República, nos term·os do artigo 52, item 

. VUr, d~ _CgnsUtuição, solicita autorização para 
que a União posSa conceder Qarantia s.uple
mentar à emissão de debêntures efetivada pe
la Siderurgia Brasileira _S{A- Siderbrás, equi
-valente, em cruzados novos. a 3.600.000.000 
(três bilhões e seiscentos milhões} de Bónus Presidente Senado Federal 

Praça dos Três POOeres 
Brasília - DF. 

-- do T escuro Nacion~l - BTN. 

Fim participar homenagem Instituto Bras_i
leiro Pesquisas Comunico Vossenda, forma _ 
regimental estarei Assunção dias 28 e 29 cor
rente mes cordialmente 

Senador Leite Chaves 

Representação do Seo_~dp fe_çleral.Rio de ~_a
neiro --.;. 25-7-6.9 

EXJno;. Sr. 
Dr. Nelson Carneiro 
Presidente do SElnado FeP,eral 
Brasma-DF. 

Comunico V. Ex~ que estarei viajando para 
Buenos Aires - Argentina --:- no periodo de 
25-7 M89 a 31M 7_M89, para tratar interesses partiM 
cu! ares. 

Cordialmente, Hugo Napoleão. 

Brasma, 29 de junho de 1989 

Senhor P.residente . _ . _ 
Em reiteração ao Of. nq 100, de 15-6M_e_g, 

deste Gabinete, no qual levei ao conhecimento 
de v. Ex• que-me ausentaria dos trabalhos 
legislativos de 19 a 25 4o corrente, por motivo 
de viagem a Manaus - AM, na quarídade de 
membro da Comissão EsPecial encarregada 
de elaborar os texto$: do Estatuto e_ do Regi
mento Interno do Parlamento amazónico, coM 
municoMlh~ que, após o encerrameritO do enM 
contra, em 25M6M8K ví~me na imperiosa ne~ 
cessidade de, atendendo aos irlieres!;!eS maioM 
res do meu Estado, estender minha viagem 
a Rio Branco-Ac;-onde estive~ nos ·diâs 26 
e 27 deste mê_s. __ ______ __ _ . · 

Na oportunidade, reitero a V. q- meus pr9M 
'1.estos de efeyad;:t estima e cbilsidera!;ãO. -
Aluízio Bezerra. 

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Tendo sido constataO.a _a existência de erro 
na redação final do Projeto de L~i do Qj~ot:l~ 
20, de 1989, a Presidên~ia comunica ao plenâ
rio, que, nosterroos do art. 325, "c:", do Regi
mento [ntemo, deterro_in_Qy, durante o recesso, 
a remessa de novos autógrafos a a; GOVernador 
do Distrito fed.eral para a republicação da Lei 
n" 35, de 1989, à qUal a referida proposição 
deu origem. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência comunica ao plenário que, 
nos termos do art. _325, "c", do Regimento 
[ntemo, determinou _a republicação dâ. Resolu
ção o~ 39, de 1989, relativa a pleito do Estado 
do Ceará, uma yez_ _verifi_c_ada_ !;!. existência de 
lapso manifesto da redação fi_nal da propo
sição. 

· A Illatéria será despachada à Comissão de 
Assuntos EconômicOs. -

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 
~A Presidên<!ia rece~eu a Men?agem n? 156, 

de 1989 (nQ 3l9/89, ·na origein)~ de 4 de julho 
do corrente ano, pela qual o sei-lho r Presidente 
da República, nos termos do artigo _52, item 
IX. da Constitui_ç:ão. solicita autorização para 
·que o governo do Estado de Santa Catarina 

· possa elevar, em carátér excepcional e tempo
rariamente, o limite de endiVidamento daquela 
unidade federativa a fim de que possa_ emitir 
letras financeiras do Tesouro do Estado de 
Santa ·catatina:'(LFTC) destinadas a substituir 
72.123.640' (setenta e dóis milhões, cento e 
vinte e três mil e seiscentos e quarenta) Letras 
"do_Tesouro daquele Estado. 

A matéria será despachada à COmissão de 
Assuntos EconómicOs. - -

O SR. PRESIDENTE- (Pompeu de Sousa) 
_,"_ b."'.P.-re.sid. ~-~da r. e.CeDé1.,1 ã Meru;ã,gem n9 15?, 
de 1989 rn• 325/139-na origem), de 10 de 
ju1bQ do corrente a!:l-9•_ pelã qual o Senhor Pre
sidente .da República, nos termos do art. !)2, 
item '{, da Constitul.ção, solicita autorização 
p(!ra que o_QovernQ- da União possa contratar 
oP._er~Çãode crédito, externo no vaJor de_FF 
2209/.0QO,Q_O_(vinte e.dois_ffiijh_õ~s_e noventa 

_e sete m_il francos franceses), junto ao B;mco 
tla.clonal de P'ari$. - -

. A matéria será despachãda à Comissão de 
Âss':!Otos Ec6nõinic_os. -

O SR. PREsiDErrrE (Pompeu de Sousa) 
.~A PresiPêr:tda rec~_beu a Mensagem n" 158, 
de 1989 34-9/89, na origem), de 20 de julho 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da RepúbUca, nos termos do art 52, item VIl, 
da_ Constituis:ão, solicita autoriz.ação para que 

.a Prefeitura Municipal de Recife, Estado de 
Pemambuco, possa contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados 

. riOvos,-a-zar9.549 (dois mUhões, oitocentos 
e dezenqve mil, quinhentos e quarenta e nove) 
Obrigações do_Tesouro _Nadonal- OTN. 

A matérfa.será_d§spachada à Comissà.o de 
Assuntos Ec.onômiC:os. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebeu, do Govemo dp Esta-

- do do. Rio de Janeiro, o Oficio nç S/18, de 
_]989 c-n~ 933/89, iiã. õ_iig_êm). sõlicitando, nos 
termos do a'rti9Q !52, item VII, da Constituição, 
autorização do S~nã(.iO-Federal a fim de que 
aqUele estado possa re~alizar operação de em

- préstimo externo no valor deU$$ 6000,000.00 

(seis milhões_de dólares, _a_mericanos) para os 
fins -ql,le esPecifica. - - -- . 

A matéria será encaminhada à Comissão 
de_~_UJJ.tos E.c_o!Jôm[~q$. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
. -APtesidência reçebey_ dq Governador do 

Distrito FederaL a Mensag~m_ n" 67, de 
1 989-DF (n' 57/89, na origem), de 24 de julho 

_ úl_ti_m_o__. solicitando ao Senado Federal a devo
lução do Projeto d~ Lei __ d_o DF n~ 25, de 1989, 
que cri;a_a Secretaria dO Meio Ambiente, Gên
cia e_ Tecnologia e dá outras providências, a 
fim de nele proceder correções __ de nat~reza 
téc_rll~<t. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

ME!'!SAGEM N• 67, DE 1989-DF 
AG _N? 57/8~-~g, n':l origem 

Brasília, 24 de julho de 1989 
Senhor Presidente, 
Honrado em dirigir-m~ a Vossa Excelência, 

eu o faço especialmente para solicitar a devo
lução do projeto de lei qu~ cria a Seo-etaria 
do Meio Ambiente, Qênda e Tecnologia e dá 
outras providências, encaminhada· através da 
Mensagem n~ 031/89-GAG, de 9 de junho do 
corrente ano. 

A solicitação prende~se à necessidade de 
efetuar correções de natureza técnica no pro
jeto proposto, as quais a administração do 
Distrito_Federal detectou: ªpós o envio da ma-
téria a essa Casa. - -

Ao eO.sejo, renovo a Vossa Excelência pro
testos de apreço. -Joaquim Domingos Roriz, 
Governador. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So_us.a) 
~A Presidência recePeu a Mensagem nn 161, 
de 1989 (N9 348/89, nã_ origem), de 20 de 
julho último, pela qual o Se:nhor Presidente 
da República indica o dot.ttor Paulo Moreira 
Leal para, em substituição ao Doutor José C ar~ 
Ios_M.e:Ilo, compor, como representante do Po
der .Executivo, a CõmisSãó de estUdos terrlto
riais prevista no art. 12 do Ato _das Disposições 
CoiíStitucion~[s TtanslfQi'laS. - , 

É a seguinte a mensagem recebida: 
ME!'!SAGEM N• 161, EM 1989 

(N• 348/89, na origem) 

Ex,ç:ele.otísiDrno Senhor Presidente do Sena-
do Federal: '· -

Tenho a honfa de indicar o Dr. Paulo M.o
r_eira __ ~para, em substituição do Dr. José 
Carlos Mello~ .compor como representante do 
PoQer Executivo a ComisSão de Estudq~JeJri· 
toriais prevista no art. 12 do Ato das Dispo
sições ConstituciOnais Transitórias·. 

~rasília, ~O de jilllio-de i989. --Jos~Siir-
n~y, -

O SR. PRESIDENTE (Pompeiiàe Sousa) 
- A Presidência comunica que, nos termos 
do art. 2!?4_ do Regimento lnt~_o, p_or ter rece
bido parecer_ contrário, quanto ao mérito,- da 
ComissâO a- que --foi di_stribuído, determinou _ 
o ãrquivam~nto_dO Projeto de Lei da Câmãra 
n~78, de 1988 (no 973/88, na 'cas.il-de origem),_ 
qUe altera a Lei N°_5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que instituiu o-Fundo de Ga(,antia 
dO Tempo de Se_rviço - f:GJS. _ 
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De acordo com o disposto no parágrafo 
(mico do art. 254 do Regimento Interno, fica 
aberto o prazo de 48 horas, a partir deste mo
mento, para a interposição de recurso de 1/10 
dos membros do Senado no sentido da trami
tação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A presidência comunlca ao plenário que 
recebeu, ,em 28 de Junho último, do primeiro 
secretário da Câmara dos Deputados o oficio 
PS/GSE Í'l'~ 39/89, encaminhando ao Senado 
Federal matéria de interesse do governo do 
Distrito Federar que tramitava naquela Casa 
desde 23;8.88, ria-víg"êrlCia" da" Constiti.llçãõ an
terior. Esta Presidência enviou, ao Governador 
do Distrito Federal, o ofício SM n9 387/89, 
de 29.6.89, ·através do qual consultava a res
peito do interesse da atual administração no 
prosseguimento do exame, por esta Casa, do 
projeto de lei que-dispõe sobre o tombamento, 
pelo Distrito Federal, de bens de valor cultural. 

Tendo o Senhor Governador, através da 
mensagem n9 57. de 1989-DF, manifestado 
interesse no prosseguimento do exame da 
matéria, será esta encaminhada à Comissão 
do Distrito Federal e tramitará como Projeto 
de lei do DF no 36, de 1989, e Ohde poderá 
receber emendas pelo prazo de cinco dias. 

É o seguinte o expediente mencionado 
e respectivo projeto de lei: 

MENSAGEM 1'1• 57, DE 1989-DF 
(1'1• 47189-GAG, na origem) 

Brasma, 7 de julho de 1989 

Senhor Presidente, 
Tenho a-grata satisfação de confunar·o rece

bimento do oficio n° SM/387/89, de 29-6-89, 
acompanhado de cópia do projeto de lei, origi
nário da Presidência da República, que "dis
põe sobre o tombamento, pelo Distrito Fede
ral, de bens de valor cultural", no qual dig
nou-se Vossa Excelência consultar se esta ad
ministração guarda interesse em que a refe
rida proposição tenha prosseguimento em seu 
exame pelo Senado Federal. 

Cumpre-me, em resPoSta, levar a Vossa Ex
celência o empenho deste governo em ver 
o aludido projeto de lei tramitando nessa Casa 
Legislativa, ao mesmo tempo em que, distin
guido com tão honrosa consulta, apresento: 
lhe meus melhores agradecimentos. 

Neste ensejo renovo--ã Vossa Excelência 
protestos de apreço e consideração. ~Joa
quim Domingos Rorii Governador do Distrito 
Federal. 
PROJETO DE LEI DO DF N• 36, DE 1989 

Dispóe sobre o tombamento, pelo Dis
posfto Federal, de bens de valor cultura!. 

O Senado F.ederal decreta: 
Art. ]9 O patrimón(o histórico, artístico e 

natural do Distrito Federal é constituído por: 
I- bens, móveis e imóveiS, existentes em 

seu território, cuja conservação seja do inte
resse público; 

O- monumentos naturais, sftlos e paisa
gens que importa conservar e proteger. 

§ 19 Para os fins do item ~ é de interesse 
público a conservação dos bens que se vincu-

Iam a fatos memoráveis da híst6ria de Brasília 
e os de excepcional valor arqueol6glco ou et-
nográfico, bibliográfico 01,1 artístico. __ 

§ :29 Para os fffis ao item 11, importa con
servar e proteger os monumentos naturais, 
sítios e paisagens de feição notável pelas quali
dades com que tenham sido dotados pela na
tureza ou agenciados pela indústria humana. 

Art. 2" Os bens a que se refere o artigo 
precedente serão considerados parte do patri
mônlo histórico, artístico_ e natural do Distrito 
Federal depois de tombados e inscritos, singu
lar, coletiva ou agrupadamente, num dos U
-vras de Tombo (arl &'). 

Art. 39 O tombamento far-es--á mediante 
ato do Governador do Distrito Federal, com 
base em _deliberação do Conselho de Defesa 
do Património Cultural do Distrito Federal. 

Art.-49- -O tombamento de bens perten
centes ao_ Distrito Federal far-se-á de oficio 
e os bens pertencentes a outras pessoas, vo
luntária ou compulsoriamente, segundo as 
modalidades, os critérios e os prazos estabe
lecidos em Regulamento. 

§ 19 O tombamento será voluntário sem
pre que ci proprietáriO Q_ soliC:ítar, devendo o 
bem atender aos requisitos para integrar o 
património cultural do Distrito Federal, a jufzo 
do Conselho de Defesa do Património Cultural 
do Distrito Federal, ou sempre que o mesmo 
proprietário anuir, por escrito, à notificação 
da autoridade competente. 

§ 29 O tombamento será compulsório 
quando o proprietário opuser recusa à inscri-
ção dobem. -- - -

§ 3" O proprietário do bem tombado terá 
o prazo de trinta dias, a partir do recebimento 
da notificação, para mariifestar sua anuência 
ao toÍnbamento -ou impugná-lo. 

Art. 5" O tombame"nto dos bens será con
siderado provisório enquanto o respectivo pro
cesso não estiver concluído. 

Parágrafo único. Enquanto persistir o 
tombamento provisório este se equjpara ao 
definitivo. 

Art. 6° _ Os bens tombados pela União, Jo
calizados_no_ Distrito Federal, serão Inscritos 
ex-offido- riOs Uvros de Tombo definidos no 
art 8"' - -

Art 79 O tombamento dos bens perten
centes à União Federal dependerá de anuên
cia da autoridade responsável. 

Art. 89' O Departamento do Património 
Histórico e_ Art:fstico do Distrito Federal -De-
PHA possuirá: - -

1-o Uvro de Toinbo dos bens móveis de 
valor arqueológico, etnoQráfico, bibliográfico, 
histórico e artístico; 
II- o Uvro de Tombo de eclifidos e monu

mentos isolados; 
- Hl -o Uvro de Tombo de conjunto_ urbano 

e sftios históricos; e 
N-o Livro de_ Tombo de monumentos, _ 

sítios, paisagens ilattifafs e-ãrqUeológicas. 
Art. __ 9~ Oatodetombamento,provisório 

oü definitivo, definirá, uma área de tutela. 
Art 1 O. Não Se poderá, nas áreas de tute~ 

la, sem prévia autorização do Conselho de De
fesa do Patrinlôiliõ Cultural do Distrito FederaL 
edificar ou demolir construções ou modificar 

a ambiência ou os campos visuais, nem proce
der à colocaçáo de cartazes e anúncios. 

§ 19 Ainobsetvância do disposto neste ar
tigo acarretará para o infrator a obrigação de 
demolir a construção, reconstruir o_objeto de
molido e restaurar a ambiência modificada 
pelo ato licito. 

§ ~ Ao infrator aplicar~se-á multa cujo va
lor variará entre cinco e cinqüenta Obrigações 
do Tesouro Naciona1 (OTN), sem prejuízo do 
disposto no parágrafo precedente. _ 

Art. 11. A saída do território do Distrito 
Federal de bem notificado ou inscrito como 
de valor cultural dependerá de autorização do 
Secretário da Cultura, ouvido o Conselho ·de 
Defesa do Património Cultural do Distrito F e
deral. 

Art. 12. Na hipótese de extravio, roubo ou 
furto de qualquer objeto tombado, o proprie
tário deverá comunicar a ocorrência, nO prazo 
de 24 hOras, à autoridade policial e ao secre
tário da Cultura, sob pena de lhe ser aplicada 
multa correspondente à metade do valor da 
obra. 

Art. 13. Ósatoscome:tidoscontraosbens 
de que trata o art. 19 desta Lei são equiparados 
aos cometidos contra o património nacional. 

Art. 14- Em caso da alienação onerosa de 
bens tombados, pertencentes a pessoas natu
rais ou jurídicas de direito privado, o Distrito 
Federal terá direito de preferência, em condi
ções iguais _de oferta. 

§ 1 ~ O proprietário dos bens tombados 
deverá notificar o Distrito Federal para que 
exerç;::t o direito de preferência, sob pinã de 
perda, no prazo de trinta dias. 

§ 29 O clireito de preferência sobre a coisa 
tombada não inibe seu proprietário de livre
mente gravá-la de penhor_, anticrese ou hipo
teca. 

Art. 15. ~nula a alienação efetivada com 
violação do disposto no artigo precedente, fi
cando o Distrito Federal habilitado a requerer 
judicialmente o seqüestro da coisa e a impor 
multa, de um quinto de seu valor, ao transmi
tente, e outro tanto ao adquirente, que serão 
por ela solidariamente responsáveis. _ 

Parágrafo único. A nulidade será pronun
ciada, na forma da lei, pelo juiz que conced~r 
o seqüestro, o _qual só será levantado depois 
de paga a multa e se não tiver o titular do 
direito de preferência adquirido a coisa no pra
-zo de trinta dias. 

Art 16. · Nenhuma venda judicial de _bens 
tombados Será real~ada, sem que seja previa
mente notificado o Distrito Federal. 

ParágraFo -único. Não poderão ser expe
didos os editais de praça, sob pena de nulida
de, antes de feita a notificação. 
,. .. _M 17. Ao Di$tr~to Federal assistirá o di
reito de remição se até a assinatura do auto 
de arrematação Ou. até a setença de adjudi
cação aqueles que, na form~ da Lei, tiverem 

-áfaculdade de remir, dela não se utilizarem~ 
Parágrafo úniéõ. ·O dtreito de remição po

derá ser exercido pelo Distiito Federal no pra
zo de trinta dias, a contar da assinatura do 
auto de arrematação ou da setença de adjUai
cação, não podendo ser extraída a carta res
pectiva, enquanto não esgotado o prazo. 
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Art. 18. ResSalvadas as. excessões previsw 
tas em lei, _é veQada a_ destruição, demolição 
ou mutilação de qualquer be:m objeto de tomw 
bamento. 

Parágrafo úftico. A resta.uraçãq,- refOrma 
ou pintura dependerão de prévia autoriZação 
especial do Conselho de Defesa do Patrimõnio 
Cultural do Distrito Federal, sob pena de comi
nação da multa de metade do valor da obra, 
sem prejuízo do ressarciamento por eventúal 
dano causado. _ . __ _ . , 

Art. 19. O cancelamento do tombamento 
far-se-á mediante decreto do GovernadOr.por 
inidativa do SecretáriO da Cultura.. apÓs deci
são do Conselho de Defesa do Patrimônio Cul-
tural do Distrito Fede~al. · · 

Art. 20. O cancelamentO do -tombaffiellto 
só poderá ser con_c~Clido: 

1-quando se provar que resUltou de· erro 
de fato quanto à sua causa determinante; _ _ 
n- por exigência indeclinâvel do desenvol

vimento econômico-social_do Djstrjto Federal. 
Art. 21. Ficam ratifiCados-os tombamen

tos realizados pelo Governo do Distrito Fe
deral. 

Art. 22. Aplica-se subsid(ariar:nente ·ªo 
Distrito Federal _a legislação federal relat_iva _à 
presetvação de b.ens çiJ)turais e naturais e a 
referente à respectiva expropriação. -

Art. -23. O Poder Executivo do Distrito Fe
deral regulamentará. esta Lei no prazo de. trinta 
dias. 

Art. 24. Esta Lei_ ent:J:ª em. vigor na d"ta 
de_ sua publicação. _ .. 

Art. 25. _ReYQgam-se ~ Qt:?posições em 
contrário. 

LEGISlAÇÃO ANEXADA 

DECRETO-LEI N" 25, DE 30 DE NOVEMBRO 
DE 1937 - --- -

Organiza a proteção do património his
tórico e artístico nacional 

O Presidente da_Repúblic::a dos Estados Uni
dos do Brasil usando da_ ªtribl,.liç_ão_que lhe 
confere o art. 180 da Constituiçãó, decre~a: 

CAPfTULOI 
Do património histórico e artfstico naCional 

Art. 1 ~ Constitui o patriniônio histórico e 
artístico nacional o conjunto dos beJ)s móveis 
e ímóveís exístentes no país e cuja conser
vação seja de interesse público, quer por sua 
vinculação a _fatos memofáveis da história do 
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueo
lógico ou etnográfico, bibliográfico ou artls-
tico. . -~· _ 

§ 1 ~ Os bens a que se refere o presente 
artigo s6 serão considerados parte integrante 
do patrim6nio histórico e artístico nacional, 
depois de inscritos separada ou agrupada
mente num dos q•.ratro Uvros do Tombo, .de_ 
que trata o art. 49 desta_lei. 

§ 2~ Equiparam-se aos bens a que se re~ 
fere o presente artigo e são também sujeitos 
a tombamento os monumentos naturais, bem 
como os sítios e paisagens que impOrte con~ 
servar e proteger pela feição notável com que 
tenham sido dotados pela naturez:a ou agenh 
dados pela indústria humctna. 

_Art. 2~ A presente lei se aplica __ às coisas 
pertencentes às p"ess6ás riaturais, bem como 
às. pessoiS juiidi<:as 9.~- direito privado e de 
direi.to pUblico interno. 

-_. -_Art;. 3o Excluem-se do patrimônio histó
rico ·e ártístico nadonij} as obras de origem 
~tr9ngeii-~:- _ 

1J que pertenÇarli as iepresentaçõeS dí
plÇ>máticas ou consulares __ acreditadas no país; 

2) que adornem quaisquer veículos perten
centes a~ ~presas_ estrangeiras, que façam 
cal]eira .nCl país; -

"3} que se incluam ~nU.:e os l:!en~ referidos 
no art.. 1 O da ;lntroduç:iio _<:[o Código_ OvH, e 

· 'que -continuam sujeitas à lei pessoa do pro-
- prietário; _ · _ _- . ~ 

4) que pertençam a ·casas de c~é[do de 
qbjetos históricos ou artísticos; _ _ . 

5) __ que sejam trazidas para exposições Co
memorati:vas, educativas ou comerciais; 

--- 6,Lque sejam impÓrtadas por empreSas es
. tran9ei~as e~presSamente para adorno dos 
~respectivos estabelec:lment9s. _ 
.... Parágrafo _únic:o. _As obras Irlenclonadas 
na_s alíneas- 4 e 5 terão guia de licenÇa para 

. Jiue~trânsito, foin~~idâ_ pelo serviço do -Patii
~ôpk> Históôc:Q e Artístico Nacional. 

éAPíTULOJI 
DO_ iOmbaménto 

OArt. 4~ O Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional possuirá quatro Livros do 

-Tombo, nos quais S!':rão fllScrítas as obras~ 
que-se- refere o art. 19 desta lei, a saber: 

1) rio Livro do Tombo Arqueológico, Etno~ 
-gfãfiéó. é Pi:lfsagfstico, ãs coisas pertencentes 
às categorias de arte arqueológic~, etnográ~ 
fica-, ameríildia- e ·popular, e bem assim as 
me"nciona;das_ nC(§ ~ dO dtado ãit. 19; 
__ 2)_ rio--Dvro do Tombo Histórico, as coisas 
de interese histôrico e as obrqs_ de arte históh _ 
rica; 
- 3) nO Livro do Tombo das Belas Artes, as 

- coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira; 
_ 4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, 

--as Obras que se· inc:luírem na categoria das 
artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. 

§ 1? Cadaum9osLivrosdoTombopode
rá ter váffOS VOlUmes. 

§ 2>- --os behs, qiie se üi.cluem nas catego~ 
rias_ en__umeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do 
presente artigO, serão definidos e- especifica
dos no regulamento qu_e for exp~ido para 

_execução da presenteJei._ 

Art. 5:' O tombamento dos bens perten~
Céntes à. (Inião, aos EStados e aos Municípios 

-se fará de ofícío, por ordem do diretor do Ser
viço do Patrím6nio Histórico e Artístico_ Nacio
nal, mas deverá ser notificado à entidade a 
qi.l€m pertencer, óu sob cuja guarda estiver

- a coisa tombada, a ftm de produzir os neces-
. sáilos efe"itõs. _.---, - - - -- --. -

- Art. 6~ Q tombãmento de coisa_ perten
cente à pessoa natural ou à pessoa jurídica 

_de .direito pi"ivado se fará. voluntária ou com
-pulsoriamehte. 

Art. 7c Proc:eder-se-á._ao tombamento vo
luntário sempre q~e--o ·proprietário o pediT e 

a coisa _s.e:. revestjr dos requisitos necessários 
para constituir parte iiltegranie do patrimônío 
hfstórico e artístico nacfonal, a juiz9_ do Canse~ 
lho Co.nsultivo do Serviço dç Patrimônio tiistó
rico e Artístlc.o Nacional, ou sempre que o 
mesmo propríetário anuir, póf escrito, à ·notifi
cãçâo, que se lhe fizer, -para a inscrição da 
coisa er:n qualquer dos Livros do Tom_l;>_o. 

Art. 89 Proceder-se-á ao tombamento 
compulsório quando o p~Õprietário se- recui-sar 
a anuir à inscrição da coisa. 

Art. 9' O tqmbamento compulsório se fa
rá de acordo com o seguinte piOCiesso: 

1) o S_erViço do Patiimônio HistóriCo e Ar
tístico Nacional, por seu órgão competente, 
ilotificcirá 6 proprietário para- ãnuir ao tomba
mento, dentro do prãzo de quinze dias, a con
ta( âõ rf;ceblroi::nto- da -iiptificação; oU pa~a. 
se o quiser impugnar, oferecer dentro-do mes
mo prazo as·ratões de-usa impugnaçãO~--

2) no (:aso de não haver impugriação den
- tro do praz_o assinado, que é fatal, o __ diretor 

dÕ S~rviço dO Patrimô!li<:) HistóricO e t\rtí.stico 
NaCional mandará por sin1ples despacho que 
seproc:eda à inscrição da c_oisa no competel}te 
Uvro do Tombo; --

3) se- a iffipugnação for oferecida __ Çiénfro 
--do -prazo- aSSfrlado, far-Se-á vistà da mesma, 
- dentro de outros quinz.e dias _fatais, ao órgão 

de qu~ houver emanado a iniciativa do tomba~ 
menta, a frrn de sustentá-la. Erri-se-guida, inde
pendentemente de custas, será o processo re
metido ao- Conselho Consultivo do_ Seryiço do 
PatrimôniO-Histórko_ e__l..distico Na,c:ional,__ que 
proferirá decisão a r_e_spetto, dentro do prazo 
de sessenta dias, a contar dO seu recebimento. 
Dessa decisão não caberá recurso. 

Art. 1 O. -O tombamento dos. bens, a que 
se refere ó art. 69- desta Jei, será considerado 
provisório oU definitivO. conforfue estej;ú)"tes
pectivo processo iniciado pela notificação ou 
conc:luido pela. inscri~~o dos, referidos bens 

--n.õ competente Uvro do Tombo. 
Parágrafo único. Para todos os_ efeitos, sal

_vo a disposiÇão do art.- f3-desta lei, o tomba
mento provisório se_ equiparará ao definitivo. 

CAPITULO III 
Dos efeitos do tombamento - . 

Art. 11. As coisas tombadas, qu~~-perten
çam à União, aQs_ Esredos_ ou aos .J\:'u.Joi9pios, 
inalie~ávéis por natureza, só poderão ser trans
fetidas d~ uma à outra das ~eferid~ entid,ades. 

Parágrafo único. Feita a trçmsferên'ciª, -çle
la deve o adquirente dar imediato conhed
mento ao ServiçO. do Pãtrini6nio Históric_o e 
Al:_tÍstico Naciõri.:il. 

Art. 12. A alienabilidade das obras histó
ricas ou _artísticas tombada:;:;, d~ propriedade 
de pessoas naturais ou jurídicas de din~ito pri
vado sofrerá as retriÇ.ões constailtes da pre-
sente lei. -

"Arl i3. ___ 6 tombamento deffnit_ivo dos 
bens de propriedade particular será, por incia
tiva_do 6r_gão .c?mp~ente do Serviço· do Pabi
mônio Hist_órico e Artístico Naçiqnal, transçrito 
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para os devidos efeitos em livro a cargo dos 
oficiais do registro de !móveis e averbado ao 
lado da transcrição do domínio. 

§ I" No caso de transferência de proprie
dade dos bens de que trata este ,artigo, deverá 
o adquirente, dentro do prazo de trinta dias, 
sob pena de multa de dez por cento sobre 
o respectivo valor, fazê-la constar do registro,_ 
ainda que se trate de transmissão judicial ou 
causa moltis. -

§ 29 Na hipótese de deslocação de tais 
bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo 
prazo e sob pena da mesma multa, inscre
vê-los no registro do lugar para que tiverem 
sido deslocados. 

§ 39 A transferência deve Ser comunicada 
pelo adquirente, ~ a deslocação pelo proprie
tário, ao Serviço do Patrimônlo Histórico e Ar
tístico Nacional, dentro do mesmo ptazo e 
sob a mesma pena. 

Art. 14. A coisa tombada não_ poderá sair 
do pais, senão por curto prazo, sem transfe
rênca de domínio e para fim de intercâmbio 
cultural, a juízo do Conselho Consultivo do 
Serviço dO Património Histórico e Artístico Na
cional. 

Art 15. _Tentada, a -não sef-no caso pre
visto no artigo anterior, a exportação, para fora 
do país, da coisa tombada, será esta seqües
trada pela União ou pelo Estado em que se 
encontrar. 

§ 1 ~ Apurada a responsabilidade do pro
prietário, ser-lhe-á imposta a multa de cin
coenta por cento do valor da coisa, que perma
necerá seqüestrada em garantia do pagamen
to, e que até este se faça. 

§ 29 No caSo de reincidência, a multa será 
elevada ao dobro. 

§ 39 A pessoa que tentar a expOrtação de 
coisa tombada, além de incidir na multa a 
que se referem os parágrafos anteriores, incor
rerá nas penas cominadas no Códlgo Penal 
para o crime de contrabando. 

Art. 16. __ _No_caso de extravio ou furto de 
qualquer objeto tombado, o respectivo pro
prietário deverá dar conhecimento do fato ao 
Serviço do Património e_ Histórico e Artístico 
Nacional, dentro do prazo de dnco dias, sob 
pena de multa de dez por cento sobre o valor 
da coisa. 

Art. 17. As coisas tombadas nllo poderão, 
em caso nenhum, ser destnúdas, demolidas 
ou n'iutilad~. nem, sem prévia aytorização es
pecial do Serviço de Património Histórico e 
Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou 
restauradas, sob pena de multa de cincoenta 
por cento do dano causado. 

Parágrafo único. Tratando-se de bens per
tencentes à União, ao_s Estados e aos Munld
pios, a autoridade responsável pela infração 
do presente artigo incorrerá pessoalmente na 
multa. 

Art 18. Sem prévia autorizaçao do Ser~ 
viço do Património Histórico e Artistico Nacio
nal, não se pode'rá, na vizinhança_ da coisa 
tombada, fazer construção. que lhe impeça ou 

reduza a visibilidade, nem nela colocar anún~ 
cios ou cartazes, sob pena de ser mandada 
destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se 
neste caso a mu1ta de cincoenta por cento 
do valor do mesmo objeto. 

Art 19. O proprietário de coisa tombada, 
que não dispuser de recursos para proceder 
às obras de conservação e reparação que a 
mesma requerer. levarácao conhecimento do 

-Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Na~ 
clonai a necessidade das mencionadas obras, 
sob pena de multa correspondente ao dobro 
da -imp-orl:ânci.il em que for aValiado o dano
sofrido pela mesma coisa. 

§ 1? Recebida a comunicação, e conside
radas necessárias. as obras, o diretor do Ser
viço do Património Histórico e_Artístico Nacio
nal mandará executá-las, a expensas da União, 
devendo as mesmas ser iniciadas dentro do 
prazo de seis meses, ou providenciará J)ara 
que seja feita a desapropriação da coisa. 

§ 29 A falta de qualquer das providências 
previstas no parágrafo anterior, poderá o pro
prietârio requerer_ que seja cancelado o tQmba

,- menta dã coisa. - -
§ 3~ Uma vez que verifiqUe haver urgência 

na realização de obras e conservação ou repa
ração em q_ualquer coisa tombada, poderá o 
ServtçO dõ Pâtrirnônio Histórico e Artístico Na
dona! tornar a iniciativa de projetá~las e execu
tá-Ias, a expensas da União, independente
mente da comunicação· a que alude este_arti
go •. por parte do proprietário. 

Art. 20. As coisas tombadas ficam sujei
tas à vigilância permanente do Serviço do Pa
trimónio Histórico e Artístico Nacional, e]Ue po
de[â lnspecioná-los sempre que for julgado 
conveniente, não podendo os respectivos pro
prietários ou responSáveis criar obstáculos à 
inspeção, sob pena de multa de cem mil réis, 
elevada ao dobro em caso de reinddência. 

Art. 21. Os atentados cometidos contra 
os bens de que trata o art. 1 ~ desta lei são 
e_quiparados aos cométidos contra o patrimó
nio nacional. 

0\PITGLO IV 
Do Direito De Preferência 

Art. c-22 .. Em .facada alienação onerosa de 
bens tombados, pertencentes a pessoas natu· 
rais ou a pessoas jurídicas de direito privado, 
a União, os Estados e os Munidpios terão, 
nesta ordem, o direito de preferência. 

§ 1" Tal alienaçãO não será permitida, 
sem que previamente sejam os bens ofereci

. dos, pelo mesmo preço,-à União, bem como 
ao Estado e ao Município _em que _se encon
trarem. O proprietário deverá notificãr os titula
res do direitQ de preferência a usá-los, dentro 
de trinta dias,_ sob pena de perdê-lo. 

-~- z~ t nUla alienação realizada com viola
Çãó-dõ diSposto no parág-rafo 'ánterioi, fiCando 
qualquer dos titulares do direito de preferência 
habilitado a seqüestrar a coisa e a impor a 
multa de vinte por cento do seu valor ao tras-

mitente e ao adquirente, que serão por ela 
solidariamente responsáveis. A nulidade será 
pronunciada, na forma da J~_i, pelo juiz que 
conceder o_seqüestro, o qual só será levantado 
depois de paga a multa e se qualquer dos _ 
titulares do direito de preferência não tiver ad
quirido a coisa no prazo de trinta dias. 

§ 3~ Q_ direito de preferência não inibe o 
proprietário de gfavar livremente a coisa tom
bada, de penhor, anticrese ou hipoteca. 

§ 4~ Nenhuma venda judicial de bens 
tombados se poderá realizar sem que, previa
mente, os titulares do direito_ de preferência 
sejam disso notificados judicialmente, não po
dendo os editais de praça ser expedidos, sob 
pena de nulidade, antes de feita a notificação. 

§ 59 Aos titulares do direito de preferência 
assistirá o direito de remissão, se dela- não 
lançarem mão, até a assinatura do autõ de 
arrematação ou até a sentença de adjudica
ção, as pessoas que, na forma da lei, tiverem 
a faculdade de remir. 

§ 6~ O direito de remissão por parte da 
União, bem com do Estado e do Muniáp!o 
em que os .bens se encontrarem, poderá ser 
exercido, dentro de cinco dias a partir da assi
natura do auto de arrematação ou da sentença 
de adjudicação, não se podendo extrair a carta, 
enquanto n~o se esgotar este prazo, salvo se 
·o arrematante ou o adjudicante for qualquer 
dOs titu1ares do direíto de preferência 

0\PITGLOV 
Disposições Gerais 

Art. 23. O Poder Executivo providenciará 
a realização de acordos entre a União e....os 
Estados, para melhor coordenação e desen
volvimento das atividades relativas à proteção 
do património histór!co e artístico nacional e 
para a_ uniformização da legislação estadual 
complementar soObre o mesmo assunto. 

Art, 24. A União manterá, -para a cOnser
vação e a exposição de obras históricas e artís
ti_cas de sua propriedade, além do Museu His
tóric:o Nacional e do Museu Nacional de BeJas 
Artes, tantos outros museus nacionais quantos 
se tomarem necessários, devendo outrossim 
providenciar no sentido de favorecer _a institui
ção de museus estaduais e rpunicipais, com 
finalidades similares. 

_ Art. 25. O Serviço do PGibimônfo- Histó
rico e Artístico Nacional procurará entendi
mentos com as _autorid_ades edesiásticas, _ins
tituições científicas, hlstóricas ou artísticas e 
pessoas naturais e juridic:as, com o objetivo 
de obter a coopera-ção das mesmas em bene~ 

_ ficio do patrimônio histórico e artístico nado~ 
na!. 

Art. 26. ~Os negociantes de_ antiguidades, 
de_obras de arte de qualquer natureza, de ma~ 
nuscritos e livros antigos ou raros sao obriga~ 
cf-os a um registro especial no Serviço do Patri~ 
mônlo Histórico e Artístico Nacional, cumprin~ 
do-lhes outrossim apresentar semestralmente 
ao mesmo relações completas das coisas his~ 
tóricas e artísticas que possuírem. 
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Art 27, Sempre que os agentes de leilões 
tiverem de vender objetos de nature«~ idêntica 
à dos mencionados_no ª-tllgo anterior, deverão 
apresentar a respectiva relação _ao órgão com
petente do Serviço do Pa,_trimõnio _Histórico 
e Artístico Nacionai. sob pena de incidirem 
na multa de cincQenta por cento sobre o valor 
dos objetos vendidos. 

Art. 28. Nenhum objeto de natureza idên
tica à dos referidos no art. 2õdesta lei poderá 
ser p-osto à venda pelos comerciantes ou 
agentes de leilões, sem que tenha sido previa
mente autenticado pelo SeiViçO tio Patrimõnio 
Histórico e Artístico- Nacional, ou por perito 
em que o mesmo se louvar, sob pena de multa 
de cincoenta por cento sobre o valor atribuído 
ao·objeto. 

Parágrafo único._ A autenticação do men
donado objeto _será feita mediante o paga
mento de uma taxa de peritagem de cinoo 
por cento sobre o valor da coisa, se êste [or 
inferior ou equivalente _a um conto de réis, 
e- de mais cinco mil ré is por conto de réis 
ou fraçâo, que exceder. 

Art 29. O titular do direito de preferência 
goza de privilégio especial sobre o valor produ: 
zido em praça por bens tombados, quanto 
ao pagamento de multas impostas em virtude 
de infrações da presente lei. 

Parágrafo único. 56_ terão prioridades so
bre o privilégio a que se refere este os créditos 
inscritos no registro competente, antes do 
tombamento da coisa pelo SerViço ·do Patri
mônio Histórico e Artístico Nacion"!l. 

Art. 30. Revogam-se_ as _disposiç()es em 
contrádo_, _ _ _ _ -

Rio de Janeiro: 3-o de noVeiilbro de 1937; 
116" da Independência e 49~ da RepúbliCa 
- GETÚUO VARGAS- Gustavo Capa nem a. 

LEI N' 6.816, DE 25 DE AGOSTQ DE 1980 

Dá nova redação ao caput do art. 2? 
da Lei n9 5.861~ cfe 12 de dezembro de 
1972, que autorizou a constituição da 
CDmpfitJhia lmobilíáfia -de Brasília- Ter
racap, e acrescenta padigrafo, renume
rando os demais. 

O Presldente_da República, faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e _eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art V O caput do art:2_'1 da Lei n" 5.8"61,
de 12 -de dezembro Qe_1972, que autorizou 
a constituição d_a Çom_panhia Jr:nobiliáriã- âe 
Brasília - Terracap, pa:ssa a ter a seguinte 
red.ação, acrescenVJodo-se~lhe novo § 1 ç, re
nurnerados os demÇ~.is: - --- ·- · 

"Art 29 O Governo do Distrito Fede
ral é autorizado a cqnstltuir a Companhia 
Imobiliária de Brasília - Terracap, para 
suceder à J'io_y_~cap, assumindo-lhe os di-
reitos e as ob_rigações na e_xecução ___ Qas 
ati~dades imobiliárias Qe interesse_ do 

Distrito_Federal, objeto de utilização, aqui~ 
siçãõ, administração, disposição, incor
poração, oneração ou alienação de bens, 

- assim como realizar obra$ e serviços de 
infra-estrutura e.ol;trÇ~.s v@rias rio Distrito 
Eede_ral, vinculadas _às suas fmalidades 
essenciais." 

_ § 19 A T errac;:ap poderá celebrar con
tratos e convênios com a administração 

----'-" direta e com entidades compreendidas 
na administração indireta do Distrito Fe
deral. Quando no exercício dessa facul· 
dade, suas atividades específicas forem 

~------'--- proces_sadas através_ de empreSa pública 
---- ou sociedade de economia mista, resul

tando do suprimento de r,ecurs_o o retomo 
• ~.correspondente, a TerraCap poderá, com 

8UtcirizãÇão das respectivas assembléias 
gerais, recebê-lo em açQes, ressalvada a 

. participação -de 51 ( cinqüenta e um por 
cento), no mínimo, do l;)istrito Federal, 

_ bem como· a proporcionalidade do capital 
social do Dtstrito Federa( e da União na 
Companhia Orbanizadora da Nova Càj:>i
ta1 do Brasil- Novacap." 

k 29 Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

---- Art. 3" Revogam-se as U.isposlções em 
-ccm.trário. · 
·- Brasília, 25 de agosto de 1980; 159?da lnde
. pendência de 929 da República -JOÃO FI
'(]C!EIREDO -lbrahim Abi-Acke!. 

LEi' N• 7A5ti,-·DE 1 o DE ABRIL DE 1986 

-~ Cria 9rgãos na estrutura básica da ad
Tnmistraçao do Distrito FederaL e dá ou

- tras providências. 

O Presidente da República, faço saber que 
o CongresSO Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art. 19 Ficam criadas, na estrutura básica 
da administração do Distrito Federal a que 
se_ refete o art. 19 da Lei_ n9 4.545, de 1 O de 
dezembro de 1964, as s_eguintes Secretarias: 

I - Secr~aria da Cultura - SC; 
· lJ ....,..Secretaria da Indústria, Comércio e Tu

rismo - SICT; 
UI- Secretaria do Trabalho- STb: 
IV- Secretaria de Comunicação Social - _ 

ses. 
Art. _ 2? A cada wna das Secretarias a que 

-se-rerereo artigo 8õtedcir çompete: 
1-Secretaria, da. Cy_ltura: 
_t;~udós-_~ pesg~isa"s -~e iuihieza- cultural; 

promoção_ da cultura; meinória púBlica, fo
mento à tr.adição e ao foldbre e iJlterc:àmb1o 
cultural: 
. IL- Secretaria da Indústria; Comércio e Tu-

rismo: .. ,, 
Estudos e pes_quisas relativos à indÚstria, 

ao comércio e ao turismo: regulação das ativi
dades industriais, comerciais e turísticas; -estí
ffiulo ao desenvolviniento industrial, comer
cial e turísticO; promoÇão e assistência ao coo-

perativismo da _indústria, do comércio e do 
turismo; promoção e assistência técnica e te_c~ 
nologia às micro, pequena e média-empresas; 

lli ::..._Secr-etaria' do Tr~balho: - -
. EstLJdQs. e pesquisaS sõbre mãO-de~obra; 

formação e aperfeiçoamento de mão-de-obra; 
assistência ao trab~hador; integração social 
do trabalhador; a$Sistência à_s associações co
munitárias, dassistas _e_sindi~ID_s; mercado de 
trabalho;_sist~ma_de,emprego, saláriO e renda 
do trabalhador; politica de lazer para o traba
lhador; 

W- ·secret::ana de Comunicação soqal: 
Relacionamento com a imprensa; relações 

públicas; publicidade e propaganda; pesquisa 
de ÓpiniãO ·púDliCa e regulação da comuni
caç"ão social. 

Art. 39 __ Para fins de exerddo do controle 
e da supervisão de que trata o art .3? da Lei 
n9 4.545, de 1 O de dezembro .de 1964. fica 
vinculado à Secretaria da Cl:!ltura a Fundação 
Cultural do Distrito Federal. 

Art 4~ A Secretaria de Educação e Cultu
ra passa a denominar-se Secretaria da Educa-
ção-SE. -

Arl 5o Ficam criados os cargos de n~tu
reza especial de Secretário da Cultura, Secre
tário da Indústria, Comércio e Turistnõ, Secre
tário do Trabalho e de Secretário Qe CQnlui'Ji
cação Social, com os vencimentos, vanta9.ens 
e prerrogativas dos demais Secretárlqs de Es
tado. 

Parágrafo únic:o. O. ~r'go de Secretário da 
Educação e Cultura passa a denominar-se Se
cretário da Educação._ 

Art. 6~ O Conselho de Arquitetur~_e Urba
nismo de que tratam os arts,_ 29 e 69 da Lei 
nç 4.545, de 10 de dezembro de 1964, passa 

_Ma denomíoar-se.Conselho de Arquítetura, Ur
banismo e Meio_Ambiente .. 

M--79 OS dispositivos da Lei n9 4.545, de 
1 O de dezembro de 1964, a seguir enume~ 
rados, passam a vigorar com as seguintes alte
rações: 

"Art 4• ..................... ___ _,..._ 

. IV. -:-Se_s:retaria da I;ducaç:ãõ~ EnsiÍlo 
de 1 ~ e 2ç graus e EnSino Supletivo; - - -

- -Art 5• ............... ______ , ______ _ 

c) incumbir-sedas atividades de es
porte e outras que lhe sejam atribuídas. 

Art 6° - ÃÕ ~onseih9 de Arquitetura, 
Urbanismo e Melo Ambiente conlpete: · 

a) orientar os -planejamentos urb:anís
tk:o--e arquitetônico, corri apelo nOs ó'r
gãos próprioS -da Secretaria de Viação e 
Obias, bem como·-as ações referentes à 
defesa e à conservação do meio ambien-- te.- . .. -
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Art. &' Para o desempenho de encargos 
temporários de natureza relevante, o Gover
nador do Distrito federal poderá prover até 
3 (trêsr cargos de Secretário Extraordinário, 
com os vencimentos, vantagens e prerroga
tivas dos demais Secretários de Estado, 

Art. 9'1 O SecretârlO ExtraoidiOário dispo
rá de asststência técnica_ e administrativa ne
cessária ao desempenho da missão de que 
for incumbido, na forma a ser regulamentada 
por decreto do Governador do Distrito Federal. 

Art. 10, .FicaoGovemador-doDistr[toFe
deral,autorizadp_a _abrir crédito especia1 até 
o montante de Cz$ 4.000..000,00 (quatro mi
lhões de cruzados) para atendimento das des
pesas resultantes da aplicação do disposto 
nesta Lei, usando os recursos do Orçamento 
do Distrito Federal pcira o corrente exercício. 

Art. 11. O QoVerriãdOr-dO DistritO Federal 
expedirá os atas necessários à adaptação da 
estrutura admlnistrativa do Distrito Federal às 
disposições da presente lei. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em 
contrário. -

Brasília, 1 ~ de abril de 1986;_ 165~ da Jnde
pendêncía e 98'' da República. -JOSÉ SAR
NEY- Honório Pereira SeVero. 

3. O único mecanismO legal disponível pa
ra o trato das questões de tombamento em 
Brasília, matérja e§ipecífica_ do presente ante
projeto de I..ei, é o art. 180 da Constituição 
da República que possibilita o uso de instru
mento provisório para preservação de bens 
de valor cultural do Distrito Federal. 

4. A lei de tombamento _cbnstituiu-se em 
instrumento jurídico indispensável, pois auto.. 
ríza ao Governo inteiVir, a qualquer momento 
em situações de risco da integridade do patri
mônio histórico cultural do Distrito Federal. 
--~ 5. A matéria do presente anteprojeto de lei 
permite áo Governo do Distrito Federal a lnsti
tuição de livros de tombo, nos quais serão 
automaticamente inscritos aqueles bens que 
na at!Jalidade contam apenas com medidas 
provis_óríãS, estándo por isso vulneráveis à im

-previsão das injunções_ políticas. 
Sem mais e no aguardo de atendimento 

de nossa pretensão, aproveito o ensejo para 
renovar os protestos de elevado apreço. -
José Aparecido de Oliveira- Governador do 
Distrito Federal. 

AVISO N• 62Q-SAP 
. - Em 23 ae agosto de 1988 

- Excelentíssimo_Senhor Primeiro Secretário, 
Tenho a honra de encaminhar a ~ssa Secre

taria a Mensagem do Excelentfssimo Senhor 
Preside-nte da Repóblica, acompanhada de Ex
posição de Motivos do Senhor Governador do 
Distrito Federal, relativa a projeto de lei que 
"dispóe sobre o tombamento, pelo Distrito Fe--

MENSAGEM N9 316 dera!, de bens de valor cultural". 
Excelentíssimos -Senhores Membfos dÕ - AProveito a _oportunidade para renovar a 

Congresso N.acional: · - Vo_s_sa Excelência protestos de elevada estima 
Nos termos do art. 51 da Constituição fede- e consideração. - Ronaldo Co_gta Couto, Mi

rai, tenho a honra de submeter à elevada deli- nistrO Chefe do Gabinete Civil. 
beração de Vossas Ex~lências, ªCOfDpanha-
do de Exposição de Motivos do Senhor Gover
nador do Distrito Federal, o anexo projeto de 
lei que "dispõe sobre o tombamento, pelo Dis
trito Federal, de bens de valor cultural". 

Brasllia, 23 de agosto de 1988. -José sãr
ney. 

E.M.E. 
N• 014/88-GAG 

Brasília, 29 de julho de 1988 
Excelentfssimo Senhor Presidente da Repú

blica, 
Tenho a honra de apresentar à alta conside

ração de Vossa Excelência o anteprojeto de 
lei que tem por objetivo regular matéria de 
interesse do Distrito Federal. 

2. Como é do conhecimento de Vossa Ex
celência, Brasília foi deClarada pela UNESCO, 
em 7 de dezembro de 1987, patrimônio cultu
ral da humanidade, mediante o compromisso 
de preservar as características arquitetônicas 
e urbanísticas, bem como os sítios históricos 
do território da Capitál da República. Todavia, 
o Governo do Distrito Federal enfrenta dificul
dades para a adoção de medidas de preser
vação devido à carência de dispositivo legal 
que, efetivamente, assegure a salvaguarda de 
seu património. 

PROJETO DE LEl N' 888, DE 1988 
(Do Poder Executivo) 

Em face- do que dispõem os arts. 24, vn 
e_ § __ 1~. da Constituição Federal, e 16, § J?, 
do Ato das Disposições Constitucfonais Tran
sitórias, encaminhe-se o projeto ao Senado 
Federal. 

Ero_2-7 de juiiho de 1989. assinatura ilegível
- Presidente. 

OFÍOO PS!GSE Ni 039 

_ _ BraSJlia, 28 de junho de 1989 
Senhor Primeiro Secretário, 
Tenho -a honra de dirigir-me a Vossa Exce

lência 12ara encaminhar, ern face do que dis
põem os arts. 24, VIl e § 1~'. da Constituição 
Federal, e 16, § 19, do Ato das Dispos~ç9es 
Constitucic;mais _Transitórias, a _Mensagem n? 
316, de 1988, do Poder ExeCUtivo, portador 
do projeto de Jei que "dispõe sobre o tomba
mento, pelo Distrito Federal, de bens de valor 
cultural". 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de apreço. -De
putadO Luiz HenriQue, Primeiro Secretário. 

OF .sM/387/89 
Brasília, 29 de junho de 1989 

Senhor GoveníãdQr 
Em face do que dispõe o § 19 do artiQo 

16 do Ato das Disposições Constltucionàis 
Transitórias foi encaminhado, pela Câmara 
dos Deputados ao Senado Federal, sem a 
apreciação daquela Casa, Projeto de Lei origi
nário de Mensagem da Presidência da Repú
blica datada de 23 de agOsto de 1988, na 
vigênda, portanto, da Constituição anterior. 
Uma vez que a proposição diz respeito direta
mente aos interesses do Distrito Federal e teve 
iniciada sua tramitação pelo anterior titular do 
Governo local, encaminho, em anexo, cópia 
da referida proposição, ao tempo em que con
sulto a Vossa Excelência do intetesse dessa 
Administração em que a mesma tenha prosse
-guimento em seu exame pelo Senado Federal. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência protestos de estima e consi
deração. - Senador Nelson Carneiro , Presi
dente do Senado Federal. 

(À Comissão do Distrito Federal) 

O SR. PRESIDENTE w_ompeu de Sousa) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy 
Barcelar. 

O SR. RUY BARCELAR (PMDB - BA. 
PronUncio o seguinte discurso.)_-- Sr. Pi"esi
dente, Srs. Senador o recente pronundaõ1en
to do Governo Nilo Coelho, dois meses após 
haver assumido o Govema:dor do Estado da 
Bahia. pelo alcance o teor de sua mensagem 
é digno de nosso aplauso e registro neste ple
nário. 

Não deixa de ser reconfortante, em meio 
a tanta desesperança, críticas Improdutivas, 
suspeitos- clamores, ouvir a voz segura e· con
fiante_ do Governo NilO Coelho. 

Como sabemos, o Dr. WaJdir Pires renun
ciou ao Governo do EstadO- da Bahiã para 
compor chapa ao lado de nosso candidato 
à Presidência da República, Dr. Ulysses Gui
marães. Foi substituído pelo Vice-GoVemador 
Nilo Coelho. Proc~ndo-se essa substituição, 
não ficou comprometido a continuidade do 
Govemo Wa.J:dir Pires._Uma das grandes maze
las de [!OSsas administrações tem sido a des
continuidade, abandonando-se projetas mui
tas vezes em fases adiantadas de desenvol
vimento para, na vaidosa ânsia de se promo
verem, iniciarem novas obras, mesmo saben
do da impossibilidade de sua conclusão. 

Nilo Coelho-afirma que "'o Governador Wal
dir Pires plantou a semente, construiu o alicer
.ce.. arrumou a Casa. Agora está na hora de 
se pagar, efetivamente, a grande dívida social 
que este governo herdou para com o nosso 
povo. Crescer e construir". E.a palavra de or
dem de seu governo é pressa sim, mas sem 
açodamento, sem pr~ú:ipitação, porque sem 
direito ao erro.~ A pressa dos ciue sentem sobre 
os ombros a responsabilidade de socorrer um 
povo já à beira da desesperança. 

E disso verp dando provas nos dois meses 
de sua administração, ao encaminhar os mais 
urgentes problemas sociais e econôm!cos do 
Estado paia solução. 
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Abrimos um parêntese, Sr. Presidente, para to de polêmicas e discussões, em simpósios 
apontar um detalhe revelador do descortino .. :: ~~COftf.erê)lc.ia,s, T:tas. rpais difere~tes_latitudes. 
do governante: no reajuste salarial que conce- _Tudo começqu na dêcada _de -;o, com a 
deu ao funcionamento, mereceu ·um p_ercen~ _ .. d~scob~JW. da_ estrutura .dq -rPã!e:~ial gen~tico, 
tua! mais alto o professorado. Demonstrou as· ___ que deu _Q _PrêrÍli.o Nobel .. a Watson e Crlck. 
sim ter a percep·çãa·exata da tarefa do mestre, , .. J_á IW)_ 197,3- Se. deu urn pa~ decisivo para 
a de formar a maior riqueza· do País: _g>nsQlidaç_ã_o.d~oova ciência, C:óm o sUrgi-

Apesar do curto prazo podemos destacar, _l'i1eilto de J.m:~:a..,técniÇa-modemª, revolucio
Sr. Presidente na Sua atuação, as providências . nária, descendente, em línha direta, da biolo
para a rolagem- da dívida _do Estado com a -gia molecular_ do Sene, dã biõciuímica-e da 
construção da barragem da Pedra do Cavalo; _ gUímica rma.- . " -- -- - . . -. 
assinaturas de contratos para a recuperação . _ tjÓs _anos 80, já p~duziram ratos transgê-
e construção de esçolas, entabulações para nicas com_o dobro ou o_ triPlo ÇIO seu tamariho 
a importação de equipamentos técnico-ci!ID- .. D9~Lal_ e nos al)os 90 -:- çreiam_- pOaerá 
tificos e médico-hospitalares de alta predsão, ter o homem o SeU rriaterial.genético m·anipu
da República Democrática Alemã, destinados . : 1ado P~ rrt?~n~jra __ ser:nelhante. · _ _ . 
aos laboratórios dos órgão".? de _saúde e pes- _Há_ 50 anos· Jetnbra Edêcio_ Armbruster. de 

. quisa do Estado. _ -MOi-aeS mesrOQ Os cientistas 1-ri.clls talentoSos 
Vê-se que o nosso GOvem<idQr eStá atento-· -aa -~poca não poderiam prever o curso qUe 

para todos os ~~r_e$. Há poucos dias, quan- {l_dênda tom"arla- ria s-egunda metade do sé-
do recebeu a visita.do embaixador da Espanha culo. - -
no Brasil, José Luiz Crespo, interessou-se so- _ Es_sa_bio.revolução não foi produto de uma 
bremaneira por infomía'ções de como vem úniC'â descoberta fahfãs-tic"à, inas, sim, o resul-
sendo explorado o turismo-espanhol. Quis "tâdo do acUmulO 'de-iriúme:rqs experimentos, 
aproveitar da experiênCia -dO país àmtgó para feitos ao longci de várias décadas, que permitiu 
orientar a_ implantação da infra-estrutura ne- aos dentistas criar.algo inteiramente novo. Ne-
cessária para o incremento do turismo.):>aiano. vas moléculaS. novos_ 9enes e, cànseC!úente:-

Cumpre trabalhar e. com _dec;isão. t: por isso merife,-Urila--'tiõYa"Vida. A biologia assumiu, 
que é bem-vinda a menságem otimísta do assim, um caráter experimentaJ porquanto es-
Govemador Nilo _Coelho. sa nova ciência tem pot fulcro a inanipulação 

geriética. 
A urgência que imprime em seu goyemo A engenharia genética está dando ao ho-

não se baseia na_ iogenuidade Irresponsável, mem a capacidade de alterar as caracteristicas 

N~~~~f~
0

e!:!:n~~~:~:~: ~~~~:r::.~ ~=-~~:n~::s~:~~s~~~;~~ ;o~::~â! 
autoridade, aust~dade e determim;_ç~Q:: .. /'1\ui~ -·de controlar, amplamente, as capacidades 
to o:brigado.- · - - biossintéticas dos_ organismos unlcelu1ares, as 
(Muito bem Palmas!) novas técnlcas criaram instrumentos de detec-

O SR. PRESIDENTE (Pomp~u de Sousa)_ 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
MacieJ. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro
nuncia o seguinte disq.1rso.) -Sr. Presidente, 
Sr"' e Srs. Senad.Qres. neste final de milénio, 
em que o mundo assiste, perplexo, o nm das 
ideologias, a virtual desestruturação do-siste
ma financeiro lflternacionàl, uma profui-lda 
mudança nos padrões culturais, tem lugar 
uma revolução tecnológica que apenas cons
titui o mais importante sinal_ dos novos tem
pos, mas sobretudo está provocando transfor
mações qualitativas -e quantitativas mais inten
sas do que a revoluç~o industrial. 

Nesse_ contexto, a biotecnologia, juntame_nw 
te com a químiCa 6na, a infoirriátka, a prõdu
ção de novos materia_is,_ a m~ânica' qe_ predw 
são representam, seguramente, a mais impor
tante conquista técníco-científic.:, do sé~ulo 
XX. 

De fato, a biotecnologia, mediante a geraw 
ção de processos e produtos, tem sido capaz 
de promover alterações nos microorganisll)os 
animais e vegetais, explorando suas potencia
lidades com o o_bJetivo_ de melhorar a quali
dade de vida do homem. 

Até alguns anos passados, a biotecnologia 
-ou engenharia genética- estav~ limltçtda 
ao universo de ação de __ um r~strito círculo 
de iniciados .. HQje, constitui tema amplo, objew 

_ção, conhecidos como ;,Sondas genéticas", 
--cuja utilização permite estã.belecer, com muita 

precisão, algo como uma cartografia do gene
ma humano. 

Na medida dos seus avanços, podem espe
_rar-se conseqüências práticas importantes pa
ra-õ eqúífíDOO mckroecOiiõiniéó do planeta, 
pôiCjue éssa teCnOlogia, se bem conduzida, 
beneficiará quase todos os setores --desde 
a biologia moleq1lar à medicina Ç_a agricu1tura 
à indústria química e farmaCêutica e, até mes
-mo a inforinática. 

f:: razOável admitir qüe-as inúmeras pesqui
. sas realizadas por esse novo ramo do conheci
mento -cientifico poderão ajudar a humanida
de a solucionar alguns de seus mais cruciantes 
problemas, como a foine, as dóenças e a pro
dução de energia. 

A aplicação da biotecnologia na agricultura, 
-por exemplo, está propiciando o melhoramen
to genétiCo através da introdl,lção de novos 
genes nas. p1ahtas, a fiin de tomâ~las mais 
resistentes a doenças· de campo e a ataques 
de pfC!:gas, contribuindo para aumento de pro
dução e, sobretudo, da produtividade. 

Na área de medicina e saúde pública, a en
g~harta _genética está viabilizando a preven
ção de U-fll enorme número. de molestias, co· 
mo o diabetes, o nariismQ, a_ ti-ambos e, o en
~:rte. a _l:tepatite, _a l}ipertensão, a hemofilia, 
a dlstiõlfa- inuscular, à artéioesclerose e até -o C'âncer. , -- · 

No campo da energia, se seus resultados 
não são tão eviQ.entes, porque o petróleo e 
o gás São ProdutoS de origem mineral, coritu

. do, não se pode deixar de lembrar q-Ue a engé
riharia eei'lê~lcá \i:ém Ol;lteildO gãnhos sensiveis 
na exploração de fontes altefnativas, Principal
mente na produção de álcool. 

Avanços recentes em biotecnoJo_Q[a t~m _si
do implementados por peSquisa e; .Pesén~Ql
vimento em informática. Essa- "íntiinà relação 
entre a informãtic_a e ~ blotéchólógia eviden
ciou o sw-gimento da bioinformática, novo ra
mo do conhecimento dentífico-tecnológico 
voltado para sOlução de problemas Surgidos 
no âmbito da biotecnologia. - _ 

Ademais· de_ tudo, registre-se que a expan
são da bl~tecnologia já ultrapassa a "frciriteira 
dos países desenvolvidos, passando a _interes
sar aos paíseS-do Terc;eiro Mundo_ que v~m. 
nessa área científica, a perspecti~a de satisfa
ção das necessidades de su_a população. 

fJ;._ propósito, nosSo Pais dispõe de uma 
imi:insa riqueza em termos de rec;ur?Qs gené
tiCos que, mahipu1ados pelas modernas técni
cas de biotecnologia, ensejam -eXpectativaS fa
voráveis quanto à possibilidade de vir a ser 
tun dos celeiros do mundo. 

Para tanto, é importante que o~ investimen
tos nessa área sejam proporcionais à dimen
são de nossa economia, garantindo o acom

- panhamento das tendências mais avançadas 
da tecnologia mundial, para que possa manter 
e, até mesmo, ampliar o nível de competi-
tividade de _que hoje désfrutá.: · · 

A experiência brasileira em biotecnologia na 
agricultwa, desertvo~da a partir da criaç~o 
da Embrapa e do Programa Nacional do Al
cool, está se expandindo pela implantação de 
vários projetó_s que fa.z.ero U$0 d~ recursos da 
engenharia genética. - --

A Embrapa tem conferido priOridade ao me
lhoramento genético de plantas e anlmais, à 
microbiologia de solo e à fitossanidade, afora 
investir firmemente na formação de recursos 
humAnos. Com os trabalhQS de biçlogia mole
cu1ar iniciados-em 19.81, a Embrapa transfor
mou, em 1 __ 986, o seu laboratório de enge
nharia genética de _p(antas no Centro Naciona1 
de _Recursos Genéticos e biotecnologia, com 
a responsabilidade de conduzir e_ Coordenar 
Pesquisas de lnstrtufções Científicas e Univer~ 
sidades, tendo em vista a ~plicação ~m agro
pecuária. 

HoJe, sob a égide dessa empresa pioneira, 
estão engajadas, aproximadamente, 100 insti
tuições nacionais e estrangeiras, todas elas 
viriculadas, clireta ou indiretamente, ao Progra
ma Nacional de Pesquisa em biotecnologia 
Agropecuária. 

O interesS; do-setor prodUtivo braSíleirO pe
la Biotecnologia ainda é recente e os inv~ti~ 
mentes realizados são muito limitados. Ent.ce
tando, já atuam na ái~?l grandes empresas 
multinacionais e nacionais que, gradativamen
te, estão aplicando recursos em seu~ próprios 
Ja?~r~~ri_os ou em universidades ~e !ns9t~ps 
de pesquiSa, para atendimento de demanda~_ 
espedfiC:aS. _ 

Cabe salientar, contudo, que todo esse e:s
. forço desPendidO 56 terá resultados positivos 
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para a economia nacional, caso se adote um 
modelo menos dependente de insumos es
trangeiros e se houver -um investimento ma
dço em recuros humanos. Dessa inlciatíva de
penderá, no futuro a competívidade brasüeira 
em biotecnologia. 

Denúncias têm sido feitas sobre as enormes 
dificuldades enfrentadas por cientistas pafa a 
importação de insumos e de equipamentos 
e para a reposição de peças de laboratório, 
segundo revelação feita no_ ~eminário "Brasil 
SécuJo XXI", realizado na Unicamp._ em julho 
de 1988. --

0 Sr. Edison Lobão Permite V. Ex' um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex" 
com imenso prazer, Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Senador Marco 
Maciel, V. Ex~ traz a debate, no Senado, um 
tema de extrema importânci~ e grande atuali
dade: a Biotecnologia participa, hoje, dos prtn
cipais cUidados e preocupações -do mundo 
inteiro, mas no Brasil, realmente estamos 
atrassados no estudo da matéria. A Engenha
ria Genética tem produzido milagres pelo 
mundo inteiro. Recentemente,' nos Estados 
Unidos, foi iniciado um estudo para o desen
volvimento de uma enzima que será aplicada 
na agricultura daquele país, e os primeiros 
resultados desses estudos em laboratório de
monstram que, aplicada essa enzima corno 
fertilizante numa lavoura, por exemplo, de soja 
a produtividade se eleva em 30 veies, quer 
dizer, um hectare de soja passa a produzir 
30 vezes o que produz atualmente e 40 vezes 
um hectare de milho. Q_ mesmo sistema se 
aplicará, também ao trigo e ao feijão. Veja, 
portanto, a revolução que_ se vai praticar na 
agricultura dos Estados Unidos, a partir da 
aplicação dessa enzima que está sendo desen
volvida lá. Entendo que_ as preocupações de 
V. EX devem ser as nossas, de um modo geral. 
É preciso estimular os estudos dessa matéria 
em nosso País e estamos, evidentemente, atra
sados. Penso portanto, que ao abordar esse 
tema no Senado da República, V. EX' provoca 
o estudo de um terna que haverá de nos proje
tar, futuramente, para as grandes posições a 
que os Estados Unidos da América estão desti
nados. _Somos_o..País. de maior extensão agri
cultável do mundo e, todavia, a nossa agricul
tura, em matéria de produtividade é, ainda 
atrasada. Acredito que, desenvolvendo esses 
estudos e na medida em que tivermos êxito 
nos nossos laboratórios e com os nossos cien
tistas, não só atenderemos às grandes faixas 
de brasileiros ainda famintos, por este País 
afora, como ainda, crescerá, significativamen
te, a nossa balança de exportação com o novo 
sistema. Eu me congratulo, portanto com V. 
Ex' pela feliz iniciativa de_trazer esse tema ao 
exame do Senado Fedeiál. -

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Sena
dor Edison Lobão, quero agradecer, d~svane
ddo e sensibilizado, as palavras de V. EX~ e 
dizer que concordo integralmente com elas. 
Considero que hoje, a revolução tecnológica 
é a grande marca deste final de Século ou 

deste finai de miÍênio e o P<;~.ís precisa se inserir, 
rãpidamente, neste campo para que não se 
amplie, áirida mais o fosso que nos separa 
das nações maís desenvolvidas. Daí por que 
ao lado de estímulos que devem ser dados 
ao desenvolvimento dessas novas tecnologias 

-:...._ SõbretudO_ tecnologias de ponta a que me 
referi e , de modo especial, à Biotecnologia 
-precisamos fazertarnbém_com que se crie, 
no Pafs, i.itTia Consciência voltàda para a im
portância desta questão para _que o Pais possa 
por esse cafninho, não -somente criar condi
ções para desenvolver uma tecnologia própria 
mas, tamb~m. para que o País possa acompa
nhar as grandes transformações que se ope
ram com enorme intensidade em todo o mun~ 
do. 

Mas, S~ Presidente, este Pronunciamento 
tem o objetivo também ......,. e sobretudo -
de chamar a atenção para o fato de que o 
desenvolvimento dessa nova modalidade do 
saber e da tecnolOgia - pelas suas peculia
ridades_- não pode ser feito sem que se tenha 
presente a observância de sólidos preceitos 
éticos. 

As pesquisas e experiências no campo da 
_ Biotecnologia estão gerando grandes contro

vérsias em todo o mundo. 
Em 1975, nos Estados Unidos, realizou~se 

a Confer-ência de Asilorriar, na Califórnia, even
to em que os próprios cientistas exigiram o 
estabeledmento_ de restrições para determi
nados tipos de experiJl'!entos. . 

o·se"trühãriCHiifemaclonal sobre Aspectos 
Sociais e Legais da Biotecnologia, promovido 
em Brasilia_ pelo_ JPEA,_ em 1984, cwnprindo 
projeto do Programa das Nações_ Unidas para 
o Desenvolvimento, questionou muito os as
pectos de privatização de patentes, discutindo 
éUtlplamente as inovações na agricultura, _as 
políticas de desenvolvimento, o papel do Esta
do e as implicações jurídicas dessa moderna 
técnlca. 

O problema, agora, se agrava tendo em vista 
que as experiências atingiram a genética hu
mana e se verificou que era possível predeterR 
minar o sexo dos nascituros e processar à 
fecundação e o desenvolviffiento embrionário 
em prov~ta, f:s.s1as queStões deslocam a dis
cussão do campo meramente legal para o 
campo moral e ético. 

Já se debate no campo do Direito, com 
respeito a esse novo estágio de desenvolvi
mento da biotecnologia, a possibiUdade de pa
tentear um ser vivo. "'s microorganismos; leR 
Veduras e até animais complexos - como 
o novo tipo de rato para pesquisa que foi cria
do em laboratório e motivou tal questão nos 
EUA- poderiam ser protegidos por uma pa~ 
tente, como se fossem um_ mecanfsmo, um 

-circuito, um processo qtirm1co? -
____ .t: preciso questionar se existe violação de 

alguma norma ética subjacente, quando se 
altera drasticamente o padrão biológico de al
guma espéde mediante manipulação de seu 
materW! _genético. Pesguisadores americanos 

-eStão fazendo a carpa se reproduzir de forma 
_ma _is_ rápida mediante o transplante de um 
gene de outro peixe em suas células repro
dutoras. 

A questão muda de figura, fundamenfal: Se 
a espécie animal em questão é o próprio ho
mem, embora tecnicamente o problema seja 
praticamente o mesmo. Em quem não causa
ria wna profunda dúvida uma indagação desm 
natureza: É licito promover a criação de seres 
humanos "mais perfeitos" _Ou mais adequados 
a determinadas circunstâncias. mediante ma
nipulação de seu material genético a nível ce
lular ou molecular? E quem determinaria os 
padrões de perfeição ou adequação a serem 
utilizados? 

Uma variante desta mesma questão leva a 
indagar se o recurso à engenharia genética 
for a única forma capaz de salvar um paciente 
ou-devolver-lhe a normalidade das funções 
biológicas, seria licito, então, interferir em sua 
estrutura genética? - · 

Ainda outra linha de questões não menos 
preocupantes é a que nos leva a perguntar 

· se, na pesquisa de organismos úteis à ativi
dade humana, todas as preocupações estão 
sendo realmente tomadas no sentido de evitar 
a formação de algum subproduto (ou_ d~ __ algu
ma característica secundária desapercebida 
do próprio organismo) que possa causar da
nos irreparáveis ao homem, animais, plantas 
ou ao ecossistema como um todo. 

E se, inopinada.Ó1ente, corno resultado inde
sejado de uma pesquisa sobre, digamos, leve
duras, se cria um micróbio resistente que ata· 
que as plantações de grãos? Ou ao buscar 
wna vacinação termine por criar üin vírus letal 
para os rebanhos ou para os homens? 

Todas essas questões acima, que parecem 
ter fugido dos Jivros de ficção dentífica, estão 
batendo em nossa porta a exigir~nos que me-
ditemos sobre elas .de modo sério e desapai· 
xonado. 

Não podemos adotar, diante delas, uma 
postura medieval e obscurantista e pretender 
estancar os passos da ciência nessa direção, 
porque a solução de muitos males que afligem 
a humanidade pode vir do resultado das pes
quisas genéticas, tal como a cura para _a AIDS 
ou o desenvolvimento de grãos rnãis ·resis-
tentes e abundantes para aplacar a fome do 
mundo. De mais a mais, seria inútil, os casos 
de Galileu, de Darwin e de tantos outros a 
-quem tentou calar a todo custo, sem sucesso, 
_são testemunhos mais do que eloqüentes. 

Essa questão, por enquanto, se restringe, 
naturalmente, às áreas do mundo mais desen
volvido, mas não deixa de constjtuir motivo 
de preocupação, também, pra todos nós, bra-
silelros. -

Não podemos, tampouco, adotar postura 
de meros espectadores diante de um processo 
que, em última análise, pode pôr em risco 
a própria existência do ser humano. 

Ora, se hoje a manipulação genética pode 
predeterminar o ·sexo, amanhã se poderá ce~ 
der à tentação de p,rogramar os caracteres 
biológicos e psicolóQicos de uma pessoa e 
de patentear cientificamente a identidade bio
genética de diversos indivíduos. 

O fascínio e a tentação dessas noYas-desco-:.:
bertas estimularam os pesquisadores de tal 
modo, que agora se desenvolvem outras pos
sibilidades e já se pensa em clonar um em-
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brião, obtendowse várias c6pias, mais idênticas 
do que dois gêmeos. . _ 

E como se isso não bastasse, essa sedutora 
cadeia de tentativas poderia, também. induzir 
a1gum cientista enlouquecido a perseguir me
tas muito mais audaciosas, como juntar um 
embrião humano com outro de alguma espé
cie de animal, fazer crescer_ o Jeto no labora
tório, dentro de uma espécie de útero artificial, 
e, inclusive, a dotar um embrião já pronto, con
servado por tempo ilimitado em freezers. 

Sr. Presid.ente, Srs. Senadores, embora o 
progresso técnico, o desenvolvimento das ex
periências seja desejável, é fuhdamental que 
se atente para as conseqüências que podem 
advir desse fantástico espectro de potencia
lidades que colocam em confronto a técnfca 
com a ética e a clência com a consciência 

Desde que _começaram a surgir, há cerca 
de dez anos, animais e vegetais com carga 
genética alterada, instalou-se_ uma polémica 
que envolve aspectos não somente económi
cos e científicos, mas também éticos. 

Diante de tantas implicações legaJs, morais, 
éticas, religiosas e até científicO""temológiças, 
envolvendo essa nova ciência, inúmeras rea
ções de aierta têm sido reaiizadas por impor
tantes segmentos da sociedade. 

Oportunas foram as palavras do Papa sobre 
o assunto, perante a Academia Pontificia das 
Ciências, em 1979_: · 

"É preciso convencermo-nOs da priori
dade da ética sobre a técnica, do primado 
da pessoa sobre as coisas e da superio
ridade do espírito sobre a matéria." 

Recentemente, preocupados com a ques
tão, os Çoflselhos de Pesquisa de onze países 
europeus pronunciaram-se sobre aspectos 
dessa questão, ao determinar, no tocante ao 
transplante de genes humanos, que estes só 
poderão ter como objetivo a correç:ão de defei
tos genéticos ou o tratamento de algum pa
clente para o quai não haveria outro medica
mento alternativo, sendo totalmente vedada 
qualquer interferência na estrutura genética 
de um ser humano visando à "melhoria das 
características gerais da espécie." 

Também corileçam a eé:oar as apreensões 
de cientistas, indusive no Brasil,· que _atentam 
para o perigo do "consumismo" em Genética, 
principalmente no que se refere a aiguns tipos 
de exame pré-nata1, realizados, de forma gehe
ra1izada, em mulheres de todas as idades, para 
detectar possíveis anomalias genéticas, por
que a imperícia e a negligência da aplicação 
indiscriminada desse tipo de exame estão _cau
sando sérios problemas em pacientes não 
anômalos que _se utilizam dessa prevenção, 
unicamente,. por efeito psicológico, 

No XIX Colóquio fntemacionaJ realizado no 
Rio de Janeiro, em l988, sobre Questões 
Atuais de Bioética, concluiu-se pela necessi
dade de se estabelecer, também, uma Carta 
de Direitos do Embrião Humano, para defen
dê-lo das constantes ameaças a que está sujei~ 
to, devido aos progressos da Biotecnologia. 

Os próprios pioneirOs da Engenharia Gené
tica, diante do poder ameaçador que repre
senta o perigo de desvio substancial da linha 

evolutiva da espécie humana reivindicam, 
ÇQm Urgêl'l_cia, uma lógica da "não descober
ta" e uma ética da "não pesquisa." 

Expressando a opinião da douta congre
gação para_ a_ Qoutrin_a c!~ Fé do Vati~ano, o 
documento "InStrução sobre o Respeito à vida 
humana nascente e a dignidade da procria
ção" adverte: "O que é tecnologicamente pas
sivei, não é, por isso mesmo; moralmente ad
missível". 

Sr. Presidente, Srs. Sehadcires, essa ambiva· 
Iência permarierlte--de risco e de progresso 
é o que, mais uma vez, provoca dúvida quanto 
àspfeOêüpã.ÇõeS que estão sendo realmente 
tomadas, no sentido de evitar a geração de 
aigum subproduto_ que possa-causar deforma
ções e danos irreparáveis a seres humanos. 

É inqueStionável a importância da Enge· 
nharia Genética, mas são que-stionáveis os 
seuS efeitOs e conseqüências, principalmente 
para o ser humano que deve envidar todos 
os esforços para se defender dos efeitos nega
tivos que delas podem resultar. 

Enfim, há inúmeros problemas que deverão 
ser devidainente dimensionados e convenien

- temente solucionados.. 
A comunidade científica do País tem alerta

do, por cliversas vezes, para a necessldade de 
Uma tonjã.da de posição c-om- relação a _essa 
questão, a fim de que, ao lado do estimulo 
q'Ue devem receber as atividades cientifico
tecnQ]ógicas, se cogite de medidas que este
jam atentas p<~ra as implicações éticas de pes
quisas e experiências feitas sem adequado 
controle e acompanhamento. 

Exige-_se, frise-se, respostas muito claras a 
tais desafios. 

É irilperios-o; pois, para o nosso PaiS, quei~ 
mar etapas e; para tanto, urge que se imple
mente, a curto prazo, uma ·política explícita 
para a ação brasileira na área de Biotecnologia 
e Enfienharia Genética. 

O nosso estágio de desenvolvimento biotec
nológico requer que se fntensffiquem estudos 
e análises com o objetivo de avaiiar os impac
tos e a viabilidade da adoção- de _inovações 
biotecnológicas, já porque se constatou que 
nem todas as temologias desenvolvidas nos 
países centrais são adaptáveis ao Brasil, daí 
por ·que hão se pode desdenhar as implica
ções éticas dessas questões. 

Ademais, repita-se, a inexistência de uma 
legislação específica que regulamente o ma· 
nuseio e o usufruto dos resultados de novas 
técnicas desenvolvidas dentro das universida
des e de vária.._s, instituições é, também, um 
ponto crucial que deve ser solucionado com 
a maior premência, 

A Comunidade Européia ainda não conse
gUiu produzir um documento_sobre as normas 
c:(~ controle sobre os experimentos ou testes 
de campo com õtganisrnos modificados. 

Nos países nórdicos, destaca-se a posição 
da Dinamarca_que, em junho de 1986, decidiu 
sobre a proibição de qualquer experimento 
ou teste de campo não só com organismos 
modificados, utilizando técnicas com R-DNA, 
mas tambéffi com organismos cuja produção 
envolveu técnicas de deleção genética ou hl
brldização celular. 

No japãÕ, como en'l oUtros PaíseS, as nbr
mas regulatórias em relação à Biotecnologia 
estão dispersas em diferentes agências gover
namentais. A pesquisa, nas universidades, es
tá, sob a jurisdição do Ministério da Educação, 
que apresentou, em 1979, o primeiro conjunto 
de normas, revistas em 1982 e alteradas em-
1983 e 1985. · 

A atividade do setor de Biotecnologia no 
Japão é muito intensa. Somente em 1986 fO"" 
ram reaiizados cerca de 4.600 experimentos 
com R-DNA, em sua maior parte nas universi
dades, e todos obedeceram às normas baixa
das. 

A Federação Européia de Biotecnologia, 
que representa 64 sociedades cientificas na 
área, possui um comitê :Sobre segurança, ten
~o manifestado sua posição sobre o assunto. 

No âmbito das Nações Unidas, a UN[[)O 
(Organização das Nações Unidas para o De
senvolVimento Industrial) e a Organizaç~o 
Mundial de Saúde (OMSJ estabeleceram um 
protocolo de comunic-ação contínua entre os 
programas de medidas de segurança- erri rilí
crobiologia, ao Cjual aderiu, em 1985, o Pro
grama das Nações Unidas para o Meio Am
biente (UNEP), ein vista dos problemas rela
cionados com a deposição de resíduos bioló
gicos e com a expoSíção deliberada do meio 
ambiente a org"anismos geneticamente mani
pi.IIados. 

Entre as recomendações desses Organis
mos das Nações Unidas sobre Biosseguranç:a 
até agora formuladas, vale ressaltar aquelas 
que recomendam, para os países que ainda 
não possuam, o ·estabelecimento de normas 
globais mínimas de Bíossegurança para as 
Ct!Jlicações,_ na indústria:, na agricultura e no 
meio ambiente, de organismos, genética ou 
naturalmente, modificadoS. 

No Brasil, a despelto de esforços empreen
didos pelo CNPq, desde 1982, inexistem nor
mas que tratem dos problemas de biossegu-
rança. -

Na Reunião Anuai da SBPC, realizada em 
1988, o Prof. Roque Monteleone Neto reco
menaou, em palestra, que: 

1} Seja constituído um grupo permanente 
de assessoramentõ aos órgãos de governo 
para as questões de Biossegurança; 

2) Se}âm--estabeleddos princípios e nor
mas de procedimento de segurança para os 
experimentos com R-DNA; 

3) Sejam· estabelecidis, de forma dara e 
objetiva, as condições nas quais possam ser 
realizados experimentos e testes de campo, 
em território brasileiro, com produtos obtidos 
através da tecnologia do R-DNA; 

4) S_eja proibido, em todo o território na
cional, qualquer experimento ou teste de cam
po, com organismos obtidos por tecnologia 
do R-DNA, sem que haja prévia autorização 
da Comissão Interministerial de Biotecriologia, 
ouvido o Grupo de Trabalho sobre Biossegu
ra_nça, tuja composição deveria ter pelo me
nos dois representantes da Comunidade Cien
tífica indicados pela SBPC e SOciedade Brasi
leira de Genética. 

_Os cOnselhos de Pesquisas de onze países 
europeus, reunidos, recentemente, se pronun-
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ciaram sobre essas questões, est?belecendo 
que o transplante de genes humanos somente 
poderia ter como objetivo a correç:ão de defeiM 
tos genéticos, ou o !r~tamento d.e paciente 
para o qual não haveria outro medicamento 
alternativo, sendo totalment~ vePada qualquer 
interferência na estrutura·genétic:a de um ser 
humano à "melhoria das care~ct~Ij§_ijças gerais 
da espécie". De todo modo, não_~_e pode deiM 
xar de pensar que estamos diante de uma . 
situação que faz lembrar, preocupadamente, 
o quadro pintado por Huxley em seu "Admi
rável Mundo Novo." 

Na Europa, na Ásia e Estado_& Untdos -
lembra o l?rof. l-\qnteleon~---: ~ qJ.lestão é hoje 
objeto de muita disc_ussão_. Obs~JYa, ~ propó
sito, que inexiste '\!.ma_ legislação especifica 
que regulamente o manuscio d_~novas técni
cas que estão sendQ à_esenvolvidas dentro das 
universidades e nãQ_contam com proteção Je
gal".-Acrescenta, ainda: "Um dos m~is graves 
riscos resultant~s. d_ª-._{Ç!Jta de .l~gi~lação e de 
urna política para esse ·campo é a reaiização 
de testes de campo com organismos obtidos 
através de modificações em seu material ge-
nético". ______ . __ _ 

do,_ ~s!:iolar a _capacidade criativa ine_rente a 
es_s,_e. tiPo de a~dade. 

· - O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex' um 
aparte? 

o_ -sR·. MARCo MACIEL- Ouço, com 
prazer,- o aparte do nobre Uder, Senador Ro-nanlttO.________ ---- -- - -

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Marco 
Maciel, estou com a melhor da minha atenção 
ouvindo o discurso de V. Ex", que é da maior 
Jwportãncia, e trata de um assunto, como dis
se muito bem V.~. que, além de importante 
é de altíssimo risco. A fábula de aprendiz de 
feiticeiro, aí, talvez seja até um arremedo de 
ameaçª. Na verda~e. quando se diz .que se 
podem -criar novas bactérias, que se podem 
criar novos bacilos, e que se podem criar no-

. vos vírus que, tomando vida_._ podem multipli
car-se em-outros, realmente, nós, do Congies
so Nacional, que não somos cienti~s. mas 
ternos obrigação de legislar, temos que aten
der a esse chr:~marnento que neste momento, 
faz V. ~Ternos que estar _em í_ntimo contato 

___ com _a -comunidade cientiTica para fazer um 
arcabouço jurídico, a fim de que se proteja 
a sociedade e,_ t.élm_bé:rn, a Ciência. De maneira 

,que é da maior oportunidade o discurso que 
faz V. E,x1>, Eu o parabenizo por este extraor
dinário __ dh:;curso e pela coragem de abordar 

Corre-se o risco-'- por falta d.e. r~gulamen
tação adequada e de controle sistematiz!ldo, 
de tomar o Brasil um campo de experimentos 
para a realização de testes_ d;:mdest_inos com 
organismos obtidos através de _ _modific<;~ções 
genéticas, em _outros países, como ocorreu 
na Argentina, em _1986, quai~do clandestina
mente foi introd~ida uma yactna_c;ontra arai
va animal, produzida por manipulação gené
tica. O fa_io s-Moi descoberto pelas autoridades 
seis meses após o ínído dos testes no Centro 
de Zoonos.e da Organização Panamericana de 
Saúd~ quando o vírus já havia contamin<;!l~do 
os tratadores do gado, suas familias e uma 
pequena comuni~de da região, desconhe
cendo-se aínda, quais os seus efeLJ:os. 

_ __JJIT'J-----ªSsunto da malar relevânda e da maior 

Como a_ biot~cnologia permite a criação de 
microorganismos ou vírus que não existem 
na natureza, causa 1,1ma preocupação muito 
grande o comportamento desses novos "se
res", de modo que se toma imprescindível 
a adoção de _me_djQ_a,s de biossegurança para 
qualquer experimento ou teste_de campo nes
sa modalidad.e. 

No Brasil, afora a Preocu.Pac;:ãO- isolada de 
pesquisadores e instituiçõe~ científlcas, ainda 
não há discussão profunda a respeito _no as
pecto étlc_o dessas transformações tecnoló
gicas. Elas precisam ser devidÇJmente acom
panhadas, pots como lembra insuspeitamente 
Albert Einstein, "Ao lado do nascedouro da 
verdadeira arte e da verdadeira ciência se en
contra o misté('io"._ - ~ -

No momento em que o congresso resgata 
as suas prerrogativas, entendemos ser h,or?J: 
de abrir canais de articulªç~o permanente en
tre a produção científica, o Estado e a socie
dade e incentiyar o intercâmbio construtivo 
entre o setor público e o privado para a formu
lação e execução de políticas públicas. Deve
se, por isso mesmo, elabprar, com especial 
atenção, legislação específica sobre a matéria, 
objetivando coibir abusos e _garantir a segu
rança dos projetas de pesquisas, sem, contu-

complexídade. - --
0 SR. MARCO MACJEL- Nobre Uder 

Ronan Tito, agradeço a V. Ex,\' o aparte. Quero 
dizer, a propósito das considerações que fez. 
que na semana passada o jornal O Estado 
de S. PaUlo publicou uma metéria que tem 
o títUTci--"Embrião. Tem Direitos nos Estap.os 
Unidos", na qual se discute, inclusive, o proble
ma- da manipulação genética e até mesmo 
o patenteamento de embriões, ou seja, chega~ 
remos, dentro de muito breve, à possibilidade 
de patenteamento do_ ser humano se natural
mente_ não houver providências adequadas a 
esse assunto. 

E o. que diz a noticia de O Estado de S. 
Paulo? 

"Enquanto os médicos italianºs defi
nem em regras claras" -a propósito, 
eu gostaria de lembrar a V.~. Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, que na Itália se 
aprovou re_centemente o novo Cóçligo de 
Etlca Médica- "o limite da manipulação 

~ dentífica de_· fetos _e_ embriõeS humanos, 
- ós norte~a:meíicarloS; segundo relata a re

Vísta Ti1tie desta semana, vão estabele
céndo seus lii'nités éticos através de um 
carTiinho tipicamente americano - Com 
á ájuda dos tribunais. 

· · - Existem nos EUA cerca de 4 mil em
briões_ congelados à espera da implan
fu:Ção no útero~ Esta __ enonne ·papu!ã.çãO 

__ _pré-n~_tal- ou hurQ_ana, dependendo do 
~-ponto-de vista religioso do oDservadoi'

já Coríieç:a a conquistar alguns direitos 
de cidadan1ã. Em _1986, por eXefuplo, 
uma lei do Estado de Louisiana definiu 
um embrião congeJado como uma per
sonalidade jurídica. Trata-se, contudo, de 

-uma--questão muito controversa. 

A controvérsia levantada nos tribunais 
por Rlsa e Steven York, em·-1986; Oá a 
dimensão do problema. O casal partid· 
pou de um programa de fert:tlização in 
vitro no Instituto Georgeam1a Jones, de 
Norfolk. Mas três- tentativaS ~e iffiPiãnte 
falhara_m:_. No. ano_seguinte, os York mU
daram-se para Los Angeles e pediram ào 
institr..ifu-quil!le.S eri.VíãSse os embriões, 
para- ser feito novo implante no Hospital 
Bom Samaritano. -

Para surpresa do casal, Howard Jones, 
dono do GeClrgi~ma JOhes, negou o pedi
do, dizendo que os Yorks não tinham di
reitos sobre o embrião fora da jurisdição 
do instituto. Foram apresentadas quatro 
opções: implantar seu embrião apenas 
no Georgia_nna Jones; doá-lo a outio ca
sal; destiná-lo a experiências científiC'a.s; 
destruí-lo. Ü$ Yorks têm pressa, pois Risa 
está.chegando aos 40 anos, idade crítica 
em que cresce o número de abortos eS
pontâneos derivados da fertilizãção ln vi
tro. Por isso foram aos tnbunals. 

É Consenso entre os especi.3.listas. em 
ética do principio de que os pais têm ple
no direito de usar o embrião que produ
ziram e não cabe aos médicos tomar de
cisões ou controlar embriões alheios. 

"Howard Jones não tem direitos nessa 
questão. Quem ele pensa que é? Deus?", 
protesta Susan McMillan, presidente da 
Uga de Dífeito_à Vida, da Califórnia, que 
deu apoio aos Yorks. Ela argumenta que 
Jones apenas forneceu as ferramentas e 
não os materiais. 

Do outro lado do esPectfo ético, a Igreja 
Católica e grupos protestantes conserva~ 
dores adotam uma solução mais radical: 
simplesmente proíbem a seus seguidores 
a: fertnização ln vitro." 

Enfim, a questã.o já se desloca para o campo 
extremamente perigoso, que é o_d<;~ produção 
erh rilassá,' de __ erobriõ~ e sua util.i.ulsão em 
laboratórios. ___ . . -

1\o--cófiôúif, Sr. Presidente, venho propor 
'à6- COri.greSSO Nãdonal a fõiniUlação de uma 
legislação espeCífica sob-re. a biosseguranç:a 
no desenvolvimento das pesquisas, especial
mente- ho cainpo da engenharia genética, a 
_exemplo do que vem sendo tentado e feito 
em oUtros paíSes. Caso contr~rio, estaremos 
patro-Cinando uni desenvolvimento desvinCu
lado das necessidades fundamentais do ho· 
rrteffi, 6_9!-te dé-fe:sto; na acepÇão de GuillaU
mont; 'é-sua cauSa rmar e sua causa eficicilte~ 
Um desenvolvimento, enfim, aétic:O. -- -

Nesse serltido, é.Óportuna a'ad\l'ertênda de 
Dom Boaventur~ ~ppenb~rg, ao afirmar que 
"não pode O desenvolvimento prescindir do 
respeito pelos seres que formam_a natureza 
visível, a que os gregos, aludindo precisamen
te à_ orci~m. chamavam cosmos". H?! limites 
no LiSo da na,tyreza que o desenVOlVimento 
deve respeitar. Há regras que nãó podem-ser 
transgredJdas, sob pena de utnizlmnos a pró
pria inteligêm::ia humana contra a sobrevivên_
cia do homem. A ética do relacionamento com 
a natureza deve estar fundada no intersse da 
humanidade, - - · - -- -' 
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E acrescenta: 
"Estas reflexões comprovam que a di

mensão moral é também um elemento 
essencial para o conceito do desenvol
vimento. Se o anunciado e esperado "de
senvolvimento do homem todo _e de to
dos os homens" não aconteceu, não terá 
sido por ter encontrado obstáculos, mas 
precisamente porque sua dimensão mo
ral não recebeu a devida atenção por par
te dos responsáveis pelo desenvolvimen
to." 

Sei, como toda gente, que as boas intenções 
raramente andam de mãos dadas com a reali
dade. Meu objetiv6 éUni-las, sobretudo porque 
creio que esta matéria que trago à conside
ração e deliberação do Parlamento atende aos 
legítimos imperativos nadona"ts; 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V~ & 
um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Pois não, ilus
tre Presidente e nobre Senador Nelson Car
neiro. 

O Sr. Nelson Carneiro -Aborda, real
mente, V. Ex', como acentuou o nobre Sena
dor Ronan Tito, assunto da maio"r relevância 
e da maior oportunidade. Ainda em 1987, o 
Instituto Luso-Brasileiro de Direito Internacio
nal, presidido pelo Professor Francisco Ama
ral, realizou uma série de palestras sobre o 
assunto, numa das quais, fui, aliás, escolhido 
expositor. E, recentemente, recolhi urna gran
de bibliografia e.Specialízada, hoje numerosa 
na Europa, e infelizmente muito restrita no 
Brasil. De qualquer forma V. Ex• abordou esses 
aspectos que atualmente preocupam os cien
tistas dos países civilizados. lndusive decisões 
judiciais já aparecem em sentido diverso. Os 
tribunais dos EstadoS- Uriidcis decidindo de 
uma forma e os tribunais da França em oLrtrO 
sentido. Quero dizer a V. EX' que relator das 
emendas do livro do Direito de Farrlília, na 
Comissão Especial do Código CIVil, opiitel so
bre duas emendas, ambas relativas à investi
gação da paternidade, nos diversos casos que 
a engenharia genética vai multiplicando, uma 
de minha autoria e outra, mais ampla, do ilus
tre Professor João Batista Vilela, da Univer
sidade de Minas Gerais, abordando o proble
ma no âmbito do Dlre]to Civil. V. E.X' o focaliza 
num ambiente mais amplo, num campo mais 
amplo, mas com a autoridade que o seu co
nhecimento e a sua dedicação justificam. Nes
ta opOrtunidade, eu queria louvar a presença 
de V. Ex" na tribuna, neste 1 o de agosto, abrin
do com um grande debate o segundo semes
tre dos trabalhos legislativos. Parabéns _a V. 
Ex' 

O SR. MARCO MACJEL - Muito obri
gado a V. Ex", Sr. Senador Nelson Carneiro, 
que com tanta honradez e com tanto tirocínio 
presidente-esta-Casa-do -Congresso Nacional. 
Mas, quero dizer a V. Ex-, secundando as suas 
palavras, que considero extremamente impor
tante que nós pensemos nessas questões, so
bretudo agora que o Congresso Nacional pas
sa a exercitar atividades muito mais relevantes 

t1ã. Vida nacional. E este é um assUnto que 
tende a ser c:ada_vez mais uma questão impor
tante, no proporção em que a revolução tecno
lógica é a grande revolução que marca este 
fim de milênlo. Eu não estaria exagerando se 
dissesse que a revoluç~o_ tecnológica e_stá pro-

- duzindo sobre a sociedade um impacto muito 
malar do que a revolução industrial produziu 
no mundo há dezenas de anos. 

E se a essa revoluÇão nós não podemos 
estar indiferentes não é, todavia, menos impor
tante_ a preocupação com as questõ_es éticas, 
jurídicas, morais que cercam_ o desenvolvi
mento _de certas tecnológias, de modo espe
cial as tecnologias relativas à g~nética de um 
modo geral e_à _genética __ ~wnana. 

Aliás, Senador Nelson Camefro, como bem 
lembrouV. ~. há muita discussão sobre este 
assunto, e em nosso País ainda não há nenhu
ma regra jurídica estabelecida com relação 
a esta questão. 

Tenho em mãos um recorte da Folha de 
-$. PaUlo, do ano passado, onde são expressas 

opiniões de um ilustre geneticista, o Professor 
Edécioa A. de Morais. Dlz o artigo: 

.;N9 Brasil ainda não. há discussõe~ a 
tespeito do aspecto ético dos transplantes 
geriéticos. As pesquisas na área ainda es
tão errt urh eStáQio rhuito inicial mas, de 
acordo com Moraes, será preciso que ha
ja uma legislação firme a respeito. O 
tr~nsplan_te--.Qen~tico pode ser usado para 

_ di~s~inar defeitos g_enéticos, e não ape-
nas para corrigi-los. -

Por esta razão, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, é que entendo que elevamos· pensar nesta 
questão, na questão tecnológica de modo-ge
ral, mas de modo rrlais especial na questão 
de normas de biossegurança, sobretudo com 
relação às manipulações_ genéticas que afe
tam os seres humanos. 

Sr. Presidente, sei como toda gente, que 
as boas intenções, raramente, andam de mãos 
dadas com a realidade. Meu objetivo é uni-las, 
sobretudo, porque creio que esta matéria que 
trago à consfdeiáÇão e deliberação desta Casa 
atende aos legítimos anseios nacionais. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas) 

COMPARECEJ<f MAIS OS SRS. SEI'IA-
DORES: . 

João Menezes- Carlos .Alberto- Lavoisier 
Maia -Marcor1des Gadelha- Divaldo Surua
gy- Luiz Víana -Jutahy Magalhães -João 
Calmon - Itamar Franco- Severo Gomes 
--: Fe_mando Henrique Cardoso- Mauro Bor
ges .:.._ Iram Saraiva - Irapuan CostaJunlor 
-Maurício Corrêa- Roberto Campos- Ra
chid Saldariha Derit"- Leite Chaves- José 
Richa - Dirceu Cafneiro. 

__ c:) SR. PRESIDENTE (Porripeu de Sousa) 
-Cong-ratulamo-nos com VvEx"..-ncbre-Seoo~ 
dor Marco Maciel, pela importância do seu 
discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo 
Sr. 19 Secretário. · 

~ lido o- seguínt~-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 46, DE 
1989 

Susta os efeltos do Decreto []?") 1.569, 
de 17 de maio_ de 1989. dó Governo do 
Distrito Federal, que '~'nstitui normas para 
a concessão de direito real de uso de 
terreno': · . ·-

0 Senado Federal resÕlve: 
Artigo únfCõ. SãO sustadoS OS efeitos do 

Decreto n9 11569,- dé 17 de mala de 1989, 
do GoVerrlador- dO Distrito Federal, que "ins~ 
titui noirn"as Para a concessão de direito real 

_de uso de terreno". 

Justificação 

A nossa intenção, Senhores Senadores, é 
_a_ revogação pura e_ Simples do Decreto n" 

11.569, de 17_ de maio de 1989, do Senhor 
Gbveniâdor aO-Distrito Federal, que institui 
normas para a concessão de direito real de 
uso de terreno, ao total arrepio das normas 
jurídicas vigentes. _ - -

_O Il)encionadO Decreto foi ba,íXado por 
aquela autoridade governamental, com base 
nas atribuíÇ6es que lhe .São conferidas pelo 
art. 20, incisq II, da Lei n9 3_. 751, de _13 de 
abril de 1960, pãra expedir decretos, regula
mento_s __ e instruções para execução das leis. 

Oc:orre-que·o art. 19 dõ Decreto,-que se 
intenta sustar, estabelece que a concessão de 
direito real de uso de terreno, destinado ao 
desenvo~viment!? de atividades a~sis_tenciais, 
far-se-á, "sem concorrência", nos termos pre
vistos nó·§ 19 do art. 15, do Decreto-Le_i n" 
2.3CQ, dé 1986, càmbinadC,--C:Oin -. 0 § 2" do 
art. 20; do Decreto O. 10.9~6.ae !988. 

O art. 2? do mesmo De~reto prevê que as 
entidades assistenciais de tradição e sem fins 
lucrativos poderão ser contempladas com a 
cOncessão de direito real de uso de imóveis 
urbanos de propriedade da Companhia Imobi
liária de Brasília- Terracap, desde qUe haja 
disponibilidade e sejam preenchidas as exi
gências con~~_s __ ~o _ ins_~~ento. 

Estabelece mais, no art. 3<1,ll, que a outorga 
do direito real de uso será autorizada pela Dire

- teria_ Colegiada da Companhia Imobiliária de 
Brasma- T erracap, após a instrução proces
sual na qual a entidade interessada deverá 
·comprovar a natureza e o exercício pleno de 
suas finalidades, mediante a exibição de Regis
tro junto ao Conselho .Nacional do Serviço 
Social do Ministério da Educação e Certificado 
de Remissão de FunciOf!amento •. expedido Pe
la Secretaria de Serviços Sociais do Distrito 
Federal, bem como relatório técnico de fun
cionamento frrrriado pela Func:fuçãO do Ser-

- viço Social. 

- - Nnda_i:lõ captit do art._ 4<" prevê -que a Terra-
cap poderá _celebrar concessão de direito real 
de uso com entidades s_em: firiS-JUCfã-tiVOS; -deS~ 
de_ que consideradas de relev_ante interesse 
público, ajuíZo do _Governo do Distito Federal. 

De outra parte, o art. 59 determina que a 
concessão_ d_e direito_ real de uso será feita 
por meio de instrumento particular, por prazo 
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determinado, prorrogável, no interesse_ das 
partes. mediante remurieraçâo. 

Entretanto, o De_c:r,eto-_~_i n9 2,300, pe 1986, 
norma de hierarquiajurídk:a superior. que dis
põe sobre licitaÇões e cóntr~toS da,Ad~inis
tração Federal e dá outr:as provldêncictS, regula 
todos os ca.sps de, ~ienaçõe:;_ e _es~~deçe, 
no § }9 do art 15, que-a ádministr:açao, prefe
rentemente à venda ou à doação de bens imó
veis, concederá direito real de uso, mediante 
concorrência~ A c;.oncq!I_ência p'oderá ser dis
pensada, quando o uso se destinar a: _çcmc:es
slonário de sE;rv[ç_o público, a entidades assis
tendais, ou verificar-se relevante inteiesse pú
blico na concessão, devidamente justificado. 

E, quanto à dispensa -de licitação, diz a 
Constituição Federal, no art. 37, inciso XXI, 
que a Administraçáo Públk~-direta,. indireta 
ou fundacional, de qualquer_ dO::i PQderes da 
União, dos Estados, do_.Pfstrito Federal e dos 
Municípios obE=deC::etá_ ~ós princíPios de legali
dade, impessoalidade, moralidade, publicida
de, ressaivando os casos _especificados na le
gis1ação, as· obras, serviços, compras e aliena
ções que serão contratadas mediante proces
so de Jicita!)ão pública que assegure igualdade 
de <:Ç>ndições a todos _os corrcorren~s. 

Ora, já nessa parte, a Lei Maior exige concor
rência pública para as alienações e não pode 
ser desrespeitada por um decreto de nível es- _ 
taduaJ ou distrital. 

Em consonância com o dispositivo consti
tucional óDeCreto~Lei n~ 2_.~00, de 1986, no 
§ 19 do art. 15, erroneamente .citado pelo Go
verno do b.istrito Federal çomo apto a dispen
sar a licitação pública, exige a licitação pública, 
ressalvando os casos em que o uso se destinar 
a concessionário_ de serviço público, a entida
des assiStenciafs, ou veri,ficar-se relevah.te inte-. 
resse público na concessão. 

O art. 49 do Decreto do Governador da Capi
tal Federal autortza a Terracap a dispensar 
a licitação pública para a concessão de direito 
reaJ de uso, a juízo do Qovemadqr, transmu- ·
dando o poder discricionário da administração 
em verdadeiro poder de arbítrio. 

E, ainda, contraria o Código Civil Br~sileiro, 
quando_ dispõe no seu art. 59 que a concessão 
de_dJreito real dé uso setá fe_lta por"instru_mento 
particular, no interesse das partes e mediante 
indenizaçãO, sem o competente registro desse 
documento, quando se sabe que _o direito real 
é um coJ1junt0 de regras de ordem pública, 
formalizado por instrumento púbffco. 

Assim, pelo exposto, com base no inciso 
VII, do art, }9, da Resolução no 157, de 1"' de 
novembro de 1988, que estab~l~ce as normas 
para que o Senado Feder~ exerça ~ compe
tên!:ia de Câmara Legislativa do Distrito Fede
ral, e de acordo com o art. 213, c, do Regi
mento Interno, propomos o presente Projeto 
de Resolução para sustar os efeitos do. pre
sente ato normativo do Poder Executivo do 
Distrito Federal que estâ ã exorbi4rr o seu po
der regulamentar. 

SeJa áas Sessões, 1 ~ de agosto de 1989. 
-Mauricio Coriéa. --

(EGISi.Aç;%.0 QTI)DA 

DECRETO N'll.569 DE 
17DE MAIO DE 1989 

-lnstitUj riofrriã.S pãta_ a concessão de 
Direito Real de Uso de_ terreno. 

LEI N• 3.751 DE 13 DE ABRIL DE 1960 

Disp6e sob.re a Organização adminis-
trativa do Direito Federal 

-Art 20. COffij)ete aO Prefe"ito, aJém da ini
dati~ deis leís, a admínistração dos neg6cíos 
públicos locais, e especíaJmente: 

. . . ............. __._~-·-··--.......-....._. .. .,., .. ___ ... _ 
n-Expedir decretos, regulamentos e ins

truções para execução das leis; 
............... __ , ___ .,,~ .. ...,._--.. ·---.-· ... 

DECRETO-LEI N• 2.300 
DE21 DE NOVEMBRO DE 1986 

·"jjj~j,õ~ sobre licitaÇõeS e' contratos da Ad
ministração F~deral, e dá outras providências 

SEÇÂOVI 
Das Aliem!Içõei 

Art. _ ~~· _ A a!ienação dos bens da União 
e de SuãS autárquiãs, subordii1ada à existência 
de interesse público devidamente justificado, 
será sempre precedida de avaliação e obede~ 
cerá às segUintes normas: · 
. ............... ~··-·· .. ·-·-·~---.._ ... ~ .............. ..._...'"""',__. 

§ 1"' A Administração, preferentemente à 
venda ou doação de bens imóveis, concederá 
direito re:~l de ~. mediante concorrência. A 
concori"ência poderâ ser dispensada 'quando 
o uso se-destinar a concessionário de _serviço 
públfco, a entidades assistenci~is. ou verificar~ 
se relevante interesse público na concessão 
devid~en~ justificado. 

-CONS1ITUIÇÃO DA REPÜBUCA -
FEDERATIVA DO BRASIL 

- -- CAPITULO VIl 
Da Administração Pública 

SEÇÂOI 

Disposições-Gerais 

Art. 37. A administração pública direta, 
indideta ou fundacionaJ, de qualquer dos Po
deres da UniãO, dos Estados, do Distrito Fede
ra1 e dos Municípios obedecerá aos princípios 

_de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e, tarribém, ao seguinte: 

·~")õ(j"'~- ~essaJ~ad~s Ó~ ~so; esp~tfi;;~Õs 
na_ le9islação, as obras, _serviços •. compras e 
alienações serão- co1;1tratados mediante pro
cesso de licitação pública que assegure igual
dade de condições a todos os_ concorrentes, 
-com- çláusWas que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidas as condições efetivas 
da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
peimitlrá as exigências de Qualificação técnica 
e económica indispensáveis à garantia do 
cuzpprimento das obrig~ções. 

RESOLUÇÃO N• 157 
DE I' DE NOVEMBRO DE 1988 

fstabejece normas pãra que -õ-senaao 
Federal exerça a competência d~ Câmara 
Legislativa do Distrito Federal 

Att. 19 _Cabe_ao Senado Federal: 
VU--Sustaf oS atas normativos dO -Poder 

Exe<:utiVO dO Distrito Federal e que exOrbitenl 
do poder regulamentar; 
.......... _ ........ ____ ... --.-· -·--~·~·-...... __ 

(A Comlssiio do Distriro Federai) 

õ sR. PREsiDENTE (Pompéu deSou5a) 
- O projeto que vem de ser lido s~â publi~ 
cada e remetido à <:omissão compe~nte~ 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A. Presidência convoc:a ses~o conjunta a 
reaJizar~se hoje, às 18 horas e 30 minutos, 
no Plenário da Câmara dos Deputados desti~ 
nada à leitura da mensagem presidencial n~ 
110, de 1989-CN, referente ao Projeto de Lei 
n9 13, de 1989~CN, que autoriza_ o PoderE-. 
xecutivci -à abrir créditos adicionais até o limite 
de NCz$ 170.000.000,00, em favor do Minis
tério da Educação. 

O SR. PRESIDE!'ITE (~ompeu d• Sousa) 
-Esgotado o tewpo destinado ao Expedien~ 
te. . -

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Projeto de Lei d.a _Câmara n9 138, de 
1983 (no 4.075180, na Casa de origem), 
que altera a redação elos incisos ll e Iij 
do art 131da.Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 
~AQ, de I' de maio de 1943, que trata 
das faltas ao serviço não cànsiCferadãs 
para efeito de conc:essão cte féPas. 

A Presidência, nos termos do art, 3_34, alínea 
"a", do Regimento Interno, e conforme o Pare
Cer I'J9 58, 4e 1989, da Comissão de Consti
tuição, JuStiça e Cidadania, declara Prejiidi
cado o Projeto de Lei da Câmara J19 138, de 
I 983. (Pausa) .. 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao arquivo, feita a devida coml!nicação 
à Câmara dos Deputados. 

. O SR- PRESIDE!'ITE (Pompeu de Sousa) 
' - - ' ~ . 

Item 2: 

Projeto de Lei da Câmara n9_!~ de 
1983_(n9 4.539/81, na Casa de origem); 
que clispõe sobre o for:_necimento_ de água 
e luz ao trabalhador desempregado, pelo 
prazo-que especifica, e dá outras provi
-dências. 

APresidêrlcia, noS termos do ar:t .134, -alinea 
"a", do Regimento Interno, e conforme Pare
cer n9 58, de _l,P89, cl.a -~omissãc>" d~_Consti- _ 
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tuição, Justiça e Cidadania, declara prejudi~ 
cada o Projeto de Lei da Câinara rr' 144, de 
!989. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, _a rr1atéria 
vai ao arquivo, feita a devida comu!liçação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pómpeu de Sousa) . 
Item 3: -

Projeto de Lei da Câmara n~ 153,- ae 
1983 (n' 4.702/81, na Casa de origem), 
que altera o caput do art. 143 da Conso
lidação das Leis do_Trab<_l]ho,_ aprovadé! 
pelo Decreto-Jeí n"' 5.452, de l"_~e maio 
de 1943, para facultar, ao· empregado, 
a conversão de um terço -até a metade 
do perlodo de férias em abono pecuniá~ 
rio. 

A Presidência, nos tern1os do art. 3.34. alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme._Parecer 
n'i' 58, de 1989, da Comissão dé-t'onStitUJção, 
Justiça e ·cidadania, delcara prejudica9,o o 
Projeto de Lei da Câmãra n~ 153, de 1983'. 
(Pausa) · - -- -

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao ·Arquivo, feita a devida c_omunicaç~o 
à Câmara d6s DepUtados.· · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
ltem4: 

Projeto de Le_i do Senado n9 227, de 
1984 - Complementar, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que autoriza a 
movimentação das contas indjvjd!J.ais do 
PIS/Pasep,- pelos participantes que espe
dfica, durante tempo certo._ 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de ConstitUição 
e Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n9 227, de 1984 
- Complementar. 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao arquivo. 

O Sr. fompel) de Sousa, JP-5ecretáno, 
deixa á cadeira da pies(dência, _que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden
te. 

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

A Presidê'nda recebeu do Superlri.tendente 
da Sudam, Roberto Pinheiro Klein, uma solici
tação para indicar _um repres_entante do Se1:1a: 
do federal à reunião do Conselho Deliberativo 
da Sudam, que se realizará no pr6~m5l diã: 
1 O de agosto;_às 9 horas, ·em São Luis, Mara
nhão, para tratar de importantes assW1tos refe
rentes à Amazônia. 

A Presidência designou, para representar o 
Senado, o nobre Senador Edíson Lobão. 

É o seguinte o telegrama recebido: 

SUDAM Belém NR 2761 80 . . 28-7 
Senador Nelson de Souza Canléfro 
Presidente do Senado Federal 
Brasília- DF 
GS. 452/89 de 26-7-89 tenhã a horira de_ 

informar a V. Ex" que a 222~ Reunião Ordinária 

do Cons_e1ho Deliberativo da $Udam realizar
se-â no próximo dia 1 O de agosto_, às 9 horas, 
em São Luis--MA., com a presença do Exm9 

Sr. Ministro do Interior, Dr. João Alves Filho, 
n~ .. antigas inst~ações da lndustriél Canhamo, 
na rua São Pantaleão s/n9 Muito nos honraria 
a presença de um representante do Senado 
Federal, se V. Ex• entender conveniente parti
cipar desse em::ontro _que tratará de impor
tantes _a_ssuntos referentes _ _a amazônia. 

Respeitosamente_._ - Rober(o PiiJheirq 
Klein, Superinte.nçiente Sudai-ti. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência recebeu, e quer comunicar 
ao Plenário, uma numerosa cómissão _de mu
lheres brasileiras da Confeâeração das .Mulhe~
res do B:rasil, a qual veio _pecür o apoio do 
Senado e do Congresso à luta pelo início da 
vacinação contra meningite no. menor prazo 
passivei, superando toda burocrada desne
cessária, e em quantidade suficiente para ga
rantir _a proteç_ão de toda a população s~bme~ 
tida ao risco. _ _ _ -

A Presidência comproq1eteu~se a transmitir 
esse apelO ao Senado Federal e ao Congresso 
Nacional. o que ora faz. 

Manifesto da Confederação das Mulhe
res do Brasil- CMB 

MULHERES BRASILEIRAS ExiGEM COMBA
TE 

PARA EPIDI::MJA DE MENINGITÊ 
VAQNAÇÃO JÁ! . 

_Há cerca de 1 ano, o número de casos de 
rri~niriQite tipo B aumentou e!)i 50% a_ nível 
nacional. · __ 
_ No entanto, a responsabmdade constitucio
rial e os iheios Cõi1cret0s para aesencadear 
a vacinação ern massa!- não vem s~ndo assu
midO pelo ·Mfnístérlo da· Saúde. 

E ê deste,_que assistimos a dedaração estar
recedora: "o proCeSso burocrático deve ser 
cumprido. Sinto muitO, se enquanto isso; hou~ 
ver crianç:às morrendo de m~ningite". _ 

É nece-?Sário e imperioso que o Ministério 
da Saúde assuma sua reesponsabilidade. Não 
aceitamos que da defesa da vida humana e, 
especialmente da vida de nossos fJJhos, esteja 
SUbordinada a caprichos burocráticos de ne
nhuma sorte. 

Exigimos: 
1 -Início da vacinação no menor prazo 

possivel, superando toda burocracia desne
cessária, em quantidade_sufidente para garan
tir a proteção de toda população submetida 
ao risco~ - · · 
-2-~ Divulgação imediata das datas de vaci

nação nãs regiões de epidemia constatada, 
visando tranqüilizar nosso povo e· minorar suas 
jUstificada~ angústias. -

CONFEDERAÇÃO DAS MULHERES DÔ 
... BAASJL 

CMB 
FEDERAÇÔES ESTADUÁÍS bE MULHERES 

MOBIUZAÇÃO NACIONAL - " . 
- Dia 19 de _agosto às 9 horas, em frente ao 
Ministério _da Saúde. 

O SR. PRESIDEN_TE (Nelson Carneiro) 
-Volta-se à lista de _oradores. 

.Concê"dóã palavra ao nobre Senador Itãmar 
franco •. 

. O SR. ITAMAR FRAÍ'ICO (PRN - MG. 
Pronuncia o sefjUinte discurso. Sem revisão -
do orador:)- Sr: Presidet1té, Srs. Senadores, 
trago ao conhecimento da Casa dois projetas 
de lei complementar que acabo de apresentar 
à M.esa Diretcra. O pnineiro deles é o seguin~e_: . 

PROJETO o.E L:à bo sf:HAOo .Né · . , DE 
1989 

(CompJemeritar)-

Dispõe sobre os requisitos pMa o exer-_ 
cícío _dos cargos de Diretoría e Presidên
cia do &nCo Central do Bras#. 

(Senador !tamar_Fianco) 

O Congresso NaciOnal decreta: 
· :Art. 1·' A designação dos membros 

da Díretoria e Presidência do Banco Cen
tral do Brasil observará-os requisitos espe-

. ctficadoS =neSta lei. 
Art. 2° São condições indisPenSáveis 

à desighaçã6: _ 
r- ser brasileiro; 
n- ter completado trinta e dnco anos 

de idade; 
m- estar no pleno gozo dos direito_s_ 

políticos; _ ·-,_, --

IV- e·~tar cjuite com as -ObrigaçÇ>es 
eleitorais e milita_res; 

V-dspo( do pleno ex:ett:ttio da capa
c.idade civi~ 

VI- não ter sofrido oondenaçãc>-crimí
nal nem ter praticado ato de improbidade 
administrativa; 

VI[- possuir ilibada reputação e ido
neidade moral; 

VIJI- ter notório conhecimento e ex· 
periêndâ em assuntos econôrilicos e fi
nanceiros; -- --

IX-Chaver exercido, por mais de dez 
_anos, funç?6, empregá áu-atiVidcide profi:-· 
sional que exija os conheciffientos meri· 

__ donados no inciso antertof. - , 
Art. 3" -A eScolha ào Presidente deve

rá recair, pi-eferencialmente, sobre seM
dor !ntegrante do quadro permanente da 
entidade. Os demais cargos de diretoria 
são privativas dos servidores da autar
quia. 

Art. 4° I:: vedada ---neste Ponto to
maria_ a liberdade d~ chamar a atenção 
dos nobres Srs. Senadores para eSte dis
positivo- .. a designação de pessoa que, 
nos últimos_qúatro anos, tenba exerctdo 
atividadE!, com ou sem· vínculo em pie· 
_gaticio, r:ru de qualquer forma çolaborado 

_'-~com a -gestãO.ou àdniinistração de em· 
· presa integrante do siStema financeiio 

privado Oll_ gfle-c;>pere _tios Jé!m"Qs c_l.e preVi~ 
dêncTà oü SegurO,_ bem assim s1.1as coliga~ 
das ou controladas. 

Parágrafo úniCO~ -p(~~'aÇã~p;~~;t; 
no caput é extensiva aos que, no mesmo 
período, tenha sido proprietários, sócios, 

. actonistas ou Controla:O.ores a qualquer 
título das empresas mencionadas. 
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Art. 5~ Para qS fins previstos na alínea 
d, inciso III, do art. 52 d;:1 Cbristitu_i.Çãó, 
o Presidente d_a RepúbUca encaminhará 
ao Senado Fedeta1 a docum-entaç~o per
tinente, acompanhada de declaração fif
mada pelo interes_sado, sob _as penas da 
I e~ quanto ao preenchimento do requisito 
previsto no artigo anterior. 

Art 61 A investidura nas funções de 
Diretoria ou Presidência do Banco Central 
do Brasil será precedida de ç:ompromisso 
de dedicação exclusiva em _tempo inta
graJ, vedado o exercíci_o de qualquer outro 
cargo, emprego ou ati'lidade pública ou 
privada bem como a titularidade de 
aç:ões, cotas, deb~ntur~,_p~rtes benefi
cíárias ou qualquer outro título represen
tativo de capitaJ ou interesse em empresa 
privada. 

Art. 79 Verificada a infringêncta de 
qualquer requisito para o exercício do car
go ou a viol.ação de dever legal, o Senado 
Federal, de ofício, revogará ou anulará 
a aprovação e remeterá os documentos 
comprobatórios ao Minis:tél'lo Públlco fe
deral para apuração do ilic;ito e promoção 
de responsabilidade. 

Parágrafo único. Ocorrendo .a híp6-
tese prevista neste arügo, o Diretor ou 
Presidente será ímedia~ente ~fastado 
do cargo. 

Art 89 Por um período de 2 (dois) 
anos após a exoneração do cargo de Dire
tor ou Presidente, fica o_ ex-titular impe
dido de exercer qua1quer atividade profis
sional, com ou sem vinculo empregatído, 
para empresa privada, na.donal ou estran
geira, integrante do sistema fmanceiro ou 
que opere nos ramos de $,eguro ou previ
dência, suas controladas e coligadas, 
bem assim naquelas s_ujeltçts ao controle, 
fiscalização ou supervisão do Banco Cen
tral do Brasil. 

Parágrafo único. A vedação prevista 
no caput extende-se à aquisição de aç.ões, 
cotas, debênl;ures, partes beneficiárias ou 
qua1quer outro título representativo de ~a
pitai ou interesse nas empresas mencio
nadas. 

Art. 99 Esfa lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 1 O. São reVogadas as disposi
ções ern contrári_g. 

O Sr. Jamil Haddad - Permite-me um 
aparte, nobre Senador hamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. EX' 
com iml;!!nso prazer, 

O Sr. Jamll Haddad - Nobre Senador 
Itamar Franco, V. Ex~ apresenta um prOje~ 
que já deveria estar vigendo há muito tefl)po 
em nosso País; O que estamos vendo repetida
mente são Presidentes do 6arico Çe"ntral 
oriundos da iniciativa ptivada, num troca-tro
ca; sai Bradesco, entra ltaú; sai ltaú, entra Uni
banc:o; sai Unibanco ... _ No entanto, o Banco 
do Brasil, a Caixa Econõinka ... estão sempre 
a1ijados das grandes decisões ec:oriõm~cci~fi
nanc.:eiras deste Pats. Há um dispositivo consti-

tuclonal, â que y__. ~ alud_e, e: que, agora, o 
Senado.-· t~ra· que ãprovãt ó n6rrfe do futuro 
Presídélte dé) BancO Ceritral, e V. ~ Colo_ca 
condidónafneritos para que alguém pOssa ·as
sumir a· Presidência do Banco Central. Neste 
momento, congratulo-me com V.~. que evi
loti-que tiriJ. ex-empregado de Naji Nahas estí
veSSeàTrêri:f~-ao Banco Central e o qua1 tem 
um ffiho dono de corretora Cjue foí exc:Juída 
e coiceada em situação falimentar, neste caso, 
ê claro, os grandes preJudicados são os peque
nos investidores da Bolsa, ·o qúe me causou 

. -espécie foi ter ouvido_ o _Pr~sidente da Repú-
- -blíca, há poucos dias, dizer que o problema 

das Bo15as-nãdãlem a ver corri o do Governo, 
c: arrio ·se ·a indicação do Presidente do Banco 
Centrai não fos,se _fei~ p_elo p_resídente da Re
públtca. Meus parabéns a V. Ex" pOr-aPresentar 
este projeto. Vamos, na reali.dade, escolher al
guém competente, capaz e honrado, que ve
nha a defender os inte~esses d.o povo bra-
sileiro~ · 

O SR. rrAMAR FRANCO-'-Nobre Sena
dor Jamil_ Haddad, obrigado pela intervenção. 
-V. ~. Como eú,.há muito Vem del>ate_ndo, 
no Semldo Federat o Sistema Financeiro bra
sileiro. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre -Sena
dor [tàriiâr Franco, v. EX" me Perffiite uin apar-
te? --- - . ' 

. o SR. ITAMAR FRA.Nco -O~ço v. EX'. 
com muitO prazer: · · 

O Sr. Jutah~· Magalhães --Nobre 
Senador, pediria a V. EX~ cqfocasse mais um 
artigO no seu projeto, determinando _ao Presi
dente da Repúb[íca faça a_ apresentação do 
nome de um novo Presidente, quando vagar 
o cargo, no máximo em 30 dias. Vemos que 
a:té ·agora o Presidente da República receia 
que o- Senádo exerça o ilovo papel determi

. flado pela Constituição, que é o de exam!nar 
o nome- indícado para o Banco Central, Sua 
Excelência até agora não apresentou o novo 
candidato à Presidêncía do Banco Central, que 
cujo árgo está vcigO hâ _muito_ tempo. Os jor
nais têm noticiado que a _razão -é esta, que 
não-querem enviar o novo 'nome com recefo 
do exame que será feito pelo Senado. Seria, 
talvez, o caso de V. EX acrescentar um artigo 
determinando um prazo máximo para a indi
caÇão do nome do Presidente do __ Banco Cen
tral, quando houve~se ·a va-cância, do cargo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Gostari~ de 
resPOnder a V. Ex~. rl.Obre _Sehador Jarnil Had
dad. Assim como o Senador ~u~hy ~aga
Jhães, V. EX~' captou bem o propósito deste 
projeto, e, evidentemente, ele terá que ser exa
minado por uma lei complementar. 

Deixo bastante clarp na justificativa, quando 
digo o seguinte: 

"Nos últimos tempos, a sociedade bra
síleira tem sído surpreendid~ com suc~s~ 
sivos escândalos a abalar a própria credi

- bilidade de todo o s~tor económico de 
_____: intermediâçãO de recursos financeiros, 

não raro figurando no centro dos aconte-
cimentos pessoas que, àsvezes, in~egram 

o mais alto escalão administrativo da enti
dade pública e poSsuem interesses ~ 
J:,:mpresas privadas fiséalizadas pelo pró

-prio Estada:: -

o que é evidentemente um absurdo, o se~ 
nado da República não pode continuar a per
miti-lo. Em sua intervenção, o nobre Senador 
Jutahy Magalhães lembra exatamente isso. 
Talvez esta tenha sido uma falha do meu proje

-to, que_pcide receber a devida emenda. S. EX' 
tem tod_@_razão. Como não há obrigatoriedade 
de o Senhor_Presidente da República nomear 
o Presidente dO BancO Ce-rltial, evidentemente 
Sua EXCelência vai deixando. passar o tempo, 
e a administração do :eanco se torha, às·ve_zes, 
inoPerante Ou inadequada, dentro daquilo que 
pretendemos e que cremos, tam!:'ém, preten
de V. Ex"' - -

O Sr. Mauricio Corrê a- Nobre Senador 
Itamar FrancO, V. Ex' me permite um_aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -V. EX' tem 
' â: Palavra. 

O Sr .. MaUricio Co~ .:_ C:oi11Clâer'ite
mente, fur procurado, semana passada, pelo 
atual Presidente da Comissão de Valores Mobi
liários, Sr. Wimmer. Dissi_-me ele que havia 
procurado o Presidente do Banco Central;"""Dr. 
ElniO -Camões, durante sua gestão, para lhe 
falar a respeito dos desmandos, das preocu
pãções que hutria acerg~. do futuro das Bolsas, 
fanfo a do Rio de Janeiro como a de São 
Paulo. Embora tivesse procuradç. o PreSidente 
do Banco- C~trãl duas vezes para êXpor-lhe, 
e até ter relutado em aceitar o cargo de Presi
dente da Comissão de VéUores_ Mobiliários, o 
Dr. Elmo Camões não deu-ouvido$ _às preocu
pações do Sr. Wimmer, por sinal funcionário 
de carreira de escalão superior, do Banco Cen
tral. Agora, durante as fases invesUgatórias, 
resultou que vários leram _os indiciados, inclu
sive o Sr. Wunmer. O iriquérito <:arre no Rio 
de JaneirO evidentemente sob a direção da 
Políc:ia Federal. ~ais bem, Sen~dpr_ Itamar 
Franco, não aconteceu nada até agqra .com 
o Sr. _Elmo Camões. Ele continua, impune, náo 
respondeu a absolutamente nada, não foi con
vocado a prestar nenhum depoimento, o·m
quérito fOi aberto no Rio de Janeiro, por deter
minação da Polícia Federal. Os funcionários 
do Banco Central me procuraram, mariifes
tatldo apreensões Com reJaç:ão a ~as situa
ções, que deveriam ser.impeditivas de nomea
ção de pessoas para CafgoS de confiança,_ i:Jue 
usam apenas estabelecimentos oficiaiS para 
aufei'ir vantagens para empresas que têm co
mO -capitães empresários fortes, resultando 
nessas: ·e:onseqüêndas desastradas ~ desás~ 
trosas para o Erátio. Corigratúlo-me· -com V.
Ex' Fui procurado pelo Presidente da Associa
ção dos Funcionários do Banco Central, e pos
so adiantar que _o projeto de V. EX" retrata 
a ansiedade do corpo de funcionários desse 
Banco. Vou ler com ~teQçâo esse projeto e, 
evidentemente, se tiver algo a acrescentar, 
com permissão de V. Ex", será para· aperfei
çoá-lo. A idéia, no seu eQco, riã s_ua -essência_. 
é absolutamente válida. V. Ex" tem a minha 
solidariedade. Eu o parabenizo pela feliz opor" 
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tunidade de apresentar um projeto que recla~ 
ma ser aprovado com urgência, para se evitar 
as desorientações e frregularidade que_ ocor
rem no sistema finanCeiro brasileiro, em de
corrência do nepotismo existente. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obri
gado, Senador Mauríão Correa, pela interven
ção, sempre lúcida e inteligente, de V. Ex". 
Tenho certeza, comO' disse aos Senadores Ja
mil Haddad e Juthay Magalhães, de que essa 
também é uma preocupação constante de V. 
EX' 

Coloco, no art. 49, exatamente o impeditivo 
para que não ocorra mais o que tem aconte
cido com o·sistema financeiro brasileiro, parti
cu1armente com o Banco Central: 

"É vedada a designação de pessoa que, 
nos últimos 4 anos, tenha exercido ativi
dade,_com ou_sem vínculo empregatído, 
ou de qualquer forma colaborado _com 
a gestão ou administr_ação de empresa 
integrante do sistema fmanc_eir_o PriVado 
ou que opere nos ramos de previdência 
ou seguro, bem .assim suas coligadas ou 
controladas." · 

E vou a1ém, Senador Maurfcio Corrêa, impe
dindo também que, após o exercício do cargo, 
por dots _anos o Presidente do Banco Central 
atue na iniciativa privada. Ao que temos assis
tido ao longo do procesSO financeiro brasi
leiro? Muitas vezes o indivíduo deixa a Presi
dência do Banco Central ou a Presidência do 
Banco _i:lo Brasil e vai dirigir, inclusive, bancos 
multinacionais. Portanto, do projeto também 
consta esse impedimento, após o exercício 
do cargo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, apresento 
ainda um segundo projeto, já agora em rela
ção ao Banco do Brasil: 

PROJETO DE LEI DO SÉNADO N• 
DE 1989.. . 

(Complementar) 

Dispõe sobre os requisitos para o exer-. 
ciclo dos cargos de diretoria e presidência 
do Banco ·do Brasil S.A. (Senador Itamar 
Franco) 

O Congresso" Nácional decreta: 
Art. 1"' A designação dos mei-nbros da di

reteria e presidência do Banco do Brasil SA 
observará os requisitos especificadOs nesta 
Lei. 

Art. 2? São condições indisPeilsáveis à 
designação: -

1-ser brasileiro;_ 
IT- ter completado trinta e cinco anos de 

idade; 
rn- estar no pleno gozo dos direitoS Polí-

ticos; - --

N- estar quite com as obrigações eleito
rais e militares; 

V- dispor do pleno exercício da capaci
dade civil; 

VI- não ter sofrido condenação criminal 
nem ter praticado ato de improbidade admi~ 
nistrativa; 

VII- possuir ilibada reputação e idoneida~ 
de moral· 

Vlll- ter notório conhecimento e experiên
cia em assuntos económicos e financeiros; 

lX-haver exercido, por mais de dez anos, 
função, emprego ou atividade profissional que 
exija oS conhecimentos mencionados no inci
so anterior. 

Aqui, Srs. Senadores. chego- a um ponto 
do projeto que considero também importante 
- ~ chamaria, com muito respeito, a atenção 
dos Senadores Jutahy Magalhães, Maurído 
Corrêa e Jamil Haddad: 

"Arl 3'> Os cargos de d,iretoria -e pre
sidência do Banco do Brasil S.A. são pri
vativos dos servidores que, satisfazendo 
os requisitos desta Jei, integram o quadro 
de carreira permanente da entidade." 

Senador Jamil Hadad, este artigo é da maior 
impoitãnda. Vamos manter aquela tradição. 
Já no passado, o Presidente da República bus
cava, nos quadros do Banco do Brasil, o seu 
Presidente. Por quê? Porque é uma instituição 
que merece o nosso respeito, merece o res~ 
peito da Nação, e não só porque_ são fundo~ 
nários que pertencem aos quadros .do Banco 
do Brasil, _e_ entraram através .de concurso. 

O ~go na mesm~Hnhã-de_ r.,.ctodnio relativa 
ao Baitco Central, para exigfr também uma 
série de requisitos. 

-O Sr. Rachid Saldanha Derzl - Permi~ 
te-me V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com-muito 
pfazer, Senador Rachid SaJdanha Derzi. 

·o Sr. Rachld Saldanha Perzl - Natural
mente todos os projetas de autoria de V. ~ 
são da mais _alta respeitabilidade e dignidade, 
porque réálmente V. Ex!' é um dos homens 
de maior espírito público que tem esta Casa. 
No entanto, não concordo com a parte da 
obrigat9riedade_ da nomeação do Presidente 
e dos Diretores do Banco do Brasil do quadro 
funcional d_esSa entidade. Dever-se-ia dar a 
preferência, mas também a liberdade de bus
çarem-se ·elementos de fora. Temos grandes 
valores, no País todo, para serem Presidente 
ou Diretor do Banco do Brasil. Não devemos 
estabelecer que fique só com eles. só com 
os funcionários do Banco do Brasil, que seja 
monopólio deles, porque nem sempre os Pre
sidentes da Casa têm sido os melhores. Te
rnos-exemplos da Caixa Económica, no Banco 
do Brasil nem sempre os funcionários têm 
·sido os_ melhores Presidentes. Homens do 
rnªis_ alto valor, políticos e economistas, ho
mens da mais alta dignidade têm dignificado 
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Então, 
deveria ser "preferencialmente" e não "obriga
toriamente". Muito gráto a V. Ex" 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu é que 
agradeço a intervenção de V. Ex9 Eminente 
amigo e Senador, em relação ao Banco Cen
tra], entendi de colo~a:r o Presidente "preferen
cialmente", não do sistema financeiro privado, 
deixando as Diretorias para os funcionários 
da autarquia. Em relação ao Banco do Brasil, 
entendo diferentemente. O Presidente do Ban
co Central predsa ter ligações de ordem polí
tica, com o-prôprio Presidente da República 

e corh ó MínistrO da Fazenda. Relativamente 
·ao Banco do Brasil, entendo que não;_ O Presi
dente do Banco do Brasil e a sua Diretoria 
de_vem ser escolhidos dentro da estrutura do 
Banco. 

Evidentemente, é um pensamento de V. Ex', 
que respeito. O projeto está sendo apresen
tado para ser melhor analtsado e_ debatido, 
mas creio que essa experiência de se retirar 
do Quadro do Banco do Brasil o Presiden~ 
é fundamental. E vou aléffi: durante O pro

-cesso constituinte, não consegui- a·minha 
emenda foi rejeitada - que o Presidente do 
Banco do Brasil fosse escolhido pelo Senado 
da República. Infelizmente minha emenda foi 
rejeitada. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Temos __ 
um exemplo _com relação ao Banco_ çiQ_ Sras_il: 
-riestor Jost. um político, um homem pr:odutor, 
foi um dos maiores Pre_sidentes que o Banco 
do-Brasil teve até hoje. Não devemos _impedir 
que uni nom_e como o de.Nestpr Jost, e há 
rrluitos nomeS nO Bra·sn, tenha a oportúnidade 
de ser Presidente do Banco do Brasil. Era só 
~ ~ ~~~ ~nt~nção_. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Respeito V. 
Ex!' Há uma filosofia que tenho observado ao 
longo dos anos e- que já tem sido quebrada 
durante aJgum tempo, em períodos evidente
m·ente não sucessivos: o Presidente do Banco 
do Brasil normalmente é retirado da própria 
estrutura do Banco. 

Com isso, o que pretendemos, nós que de
. fendemos o parlamentarismo? O País está-se 
preparando para uma estrutura burocrática 
funcional dos organismos financeiros -do País. 
Caindo o gabinete, a estrutura administratíva, 
que é o importante no sistema parlamenta
rista, permanece~ não é uma estrutura buro
crática, essa estrutura quase feudal à que esta
mos assistindo hoje. 

De qualquer forma, agradeço a V. Ex" a inter
venção. A nõSSã filosofia, neste·ponto, é dife
renciada, mas creio que o objetivo de V. Ex", 
tanto. quanto o meu,- é dar ao Banco_do Brasil 
a responsabilidade e o valor_ que ele merece 
den_tro do sistema financeiro brasileiro. Por is
so, apresentei o projeto com as ressalvas de 
que a Diretoria e o_Presidente devam ser esco
lhidos pelo ... 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me 
V. EX' um aparte, nobre Senador Jtamar Fran-
co? -

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito 
prazer, ouço o aparte do nobre Senador Jutaby 
Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Vejo, com 
satisfação, que, mais uma vez, o_meu pén.sã
mento é coincidente com _o de V. EX' Para 
m_irn, é muito honroso .. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu é que 
agradeço ~ V. Ex!' es~a honra. 

O Sr. Jutahy _Magalhães - V. Ex~. na 
Constituinte, procutbu fazer com que a esCo
lha do Presidente do Banco do Brasil fosse 
submetida à consideração do Senado Fedeial. 
Existe um projeto de minha autoria neste sen-
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tido, que está em tJ:amitação nesta_C;3.s,a, co_m 
o propósito de fazer com que a indk:ação do 
Presidente do B~nco do Brasil e seus Diretores 
também passe pelo crivo do Senado da Repú
blica. Estou confiante que ele venha a ser apro
vado, contando _ç:om o valioso apoio Ge V. 
EX' 

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço 
mais uma vez. a V. EX', nohre Senador Jutahy 
Magalhães, a intervenção. Desde que cheguei 
ao Senado da República, tehho grande admi
ração e xe_speito por V. Ex', ~ não me canso 
de dizê-lo. Felizmente, para hohra minha, te
mos pensamentos cq_incidentes em v~rios 
campos; seja na ordem económica, na ordem 
política e na ordem social deste País. __ _ 

Sr. Presidente, Sr::s. Senªdo_r~s, __ deixo d-e lei 
a justificativa dQs doi~ projetas que apresentei, 
pois creio que os debates de que tive a honra 
de participar com os nobre~ Senaçlores. na 
apresentação dess_M proposições, são bastan
te esclarecedoras. 

Faço_um apelcfaos nobres Líderes aqui pre
sentes. Que V. ~ examine:m esses projetes 
e lhes dêem a devidÇJ. ;;itert,Ç:ao~. _elaborem as 
emendas necessárias· parã o Seu aperfêiÇ:oa.:
mento. E ousaria scilic:Ttãt -as nobres _Lideran
ças a possibilidade de-sererrn~xaminados em 
regime de urgência. 

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

Durante o discurso do Sr. Itamar Fran· 
co, o Sr. Nelson_ Cameiro, Presidente, dei
xa a cade}ra__dil. presidência, que _é ocii- _ 
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa,~" S~cre
tário. 

O SR. PRESIDEI'i"ro (Pompeu de Sous•) 
-Concedo a palavra ao nobre Líder do P.SB, 
Senador JamiJ Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Li, há pouc-os-dias, declara
ções do Embaixador do Brasil nos Estados 
Qnidos, Marcíllo Marques Moreira, de que o 
Brasil só pagaria o serviço da dívida, a partir 
de agora, caso reçebesse dólares do exterior, 
novos empréstimos. E declaroU maiS, Sr. Pre
sidente, que, durante o governo José Sainey, 
o Br,ilsil já pagou, em servi_ÇQ$ çl.a dívida exter· 
na, 62 bilhões de .dólares. e çle estarrecer. 
62 bilhões, no governo José Sarney, com-o 
pagamento do s_erviço da dívida externa bra
sileira! 

Sr. Presidente, h~ uma frase, de um doS 
maiores economistas do mu_n_do, que por aCa
so é americano - Galbraith - __ que diz: 

"Para os países endividados como o_Br~sil, 
o preço do futuro é a etero~Jno~tória." Vejam 
V. Ex?S que frase genial! Esta é--~ realidade. 
O nosso País não tem como pagar essa dívida. 
Se o nossQ País c[úfSef dar o pulo para o desen
volvimentO soda\, não o chamado desenvol~ 
vimento de sétimâ economia do_ Mund9; se 
quiser dar o pulo no campo social, não deve 
pagar a dívida externa. "Só pagarei se receber 
dinheiro novo!"- É a célebre rolagem, cada 
vez_ aurnen~ndo mais o principal e cada vez 
se exaurindo rn.ais o País na política _d_~_ e11por-

taç_ao, para adquirir dólares, superávits, para 
que- possci fazer o pagmento desse célebre 
ServiÇO_ da dívida externa, e_quem cunhou essa 
frase, S"r_._ Presidente, não foi i1enhum brasi
le"L"rO, não foi nenhum políticO brasileiro~ .não 
foi nenhum econorfti~ta brasileiro; foi o econo
miSta americano Galbraith. 

Então, para que possamos ter dfgnfdade 
como País, olhando o aspecto social, temos 
que seguir o que declara Galbraitl;t: ó preço 
do nosso futuro é a eterna moratória 

Sr. PreSidente, SrS: Senadores, hcl poucos 
dias, também, li na imprensa que o Brasil não 
podia importar vacinas contra_ a meningite, 
porque não tinha. dinheiro. No ~ntanto, Sua 
Excelência foi para as-C;Omemorações do duo 
centenÇirfQ ®Revolução Francesa, e para essa 
viagem o dinheiro apareceu, É mais irripor: 
tante esse aspecto da diplomacia brasíleíra. 
Sua Excelência foi muito mal recebido no ex~ 
terior; voltou, inclusive, _agastado c:om o trâta
mento que Ihe foí _ctispensado, e em contra
-partida milhares de crianças brastleiras estão 
-sob o risco de falec~rem. com meningite, em 
razão de não haver verba para se importar 

-a-vacina cubana. 
--Sf. Presidente, coinddentemente, como o 

povô _brasileiro é são - parece~me que as 
autoridades <!.J:redítam nisso -, fot:am_ penni
tidos aumentos de até 300% em deterrllirla
dos medi_çarn_entos. t esta a realidade b"rasi
Jeira: 300% de aumento concedido à irldústria 
farn1<:kêútica. 

5!:. ,eresi~~nte, é dura a ~itu?ção do povo 
brasileiro; é tima infelicidade para o assala· 
ri8.d0 OU O aposentado: QUando ,{nais neçeS
sita de saúde, quando ela está mais compro~ 
metidà~ pelo ·avançado da idade, é obrigado 
a gastar toda a sua aposentadoria e mais o 
que ganha em bicos, para suplementar a sua 
apçsentadoria, na compra de medicamentos. 

_É_ a insensibilidade do governo, Sr. Presi· 
deitl:é,-relacionada tom o problema social do 
Tf6SS0Pã~--~~--~--· -

-~QSr. Jut;ãhy Maj;,alhães -- Permtte_-v. 
E14m apa~e?-

O SR. JAMIL HADDAD- Com a mafor 
satisfação, nobre Senador Jutahy Magalhães. 

-~b$r. Jutiiiiy Mag~lhães -VoltandO ao 
iniciQ óo pronunciamento de 'X· EX'. quando 
fazia_ .e11 pronunciamentos sobre o assunto 

-aql!Tnesta CAsa, discordava_-d.qqueles que 
aplaudiam o último ãcordo _do Brasil com os 

_países e bancos credOres. Diziam as autori
dades que fOi o melhor acordo já realizado 
pelo Brasil em todos os tempos, Fiz üm pro
nunciamento aqui, como leigo, discordando 
desse ponto de \lista. COmo leigo, e também 
ainda encabulado, falando perante pessoas do 
ffialor gabarito na área- econômica, eu defen· 
dia a tese de que_ O Brasil devia pagar a sua 
dívida dentro do valor real dos títulos da dívida 
no mercado secundário. Isso foi considerado 
por muitos, e não somente por mim. Outros 
também deferlderam essa teSe. No entanto, 
quem defendia essa tese era consideredo co
mo se estivesse proferindo uma heresia, por
que ninguém poderia admitir a hipóteSe de 
se aceitar coisas deste tipo, de redução da 

dívida real. Estamos vendo o México fazendo 
um ac:ordo com uma redução,_ ainda que não 
sendo uma redução real do valor do mercado 
secundário, de pelo menos 25% _ Isto mostra 
que os países e bancos cr~or(!S estão c:ome
çahdo a chegar a uma realidade, que o mer
cado está demonstrando;_,como_Y. Ex" falou, 
nenhum pafs do Terceiro Mundo, com o tfpO 
g_e díVida exte~ que temos, terá condições 
de pagã-la c.om essas normas que aí estão. 
Em relação ao México, segundo me parece, 
também_ no acor'do se fala nos juros fiXos, 
ê não flutuantes, como estão no mercadO, 
fl,tua[mente, para: nós, que 'ficamos sempre pa
gando cada vez. mais, quando se aume-nta l% 
ou 0,5% dejuros da libor. Nós, leigos, encabu
ladamente, discutíamos essas matérias e não 
=eitáVamos muito fora de uma realidade, que 
mostra apenas a preocupação· qUe deve haver 
daqueles que negociam_ e_m nosso nome, de 
rião pe·r-mitir que ~Ontlnuemos Sendo sacrifi
çados_,· c0!Tl9 --estamos sendo até hoje. Veja 
V. EX_o esforço do Brasil para alcançar o saldo 
comercial que tem, o qUantO cdímii1U.ímos nos
SoS débitOs Corrl-o -~lc;j'Q .. coroercíal extraor
dinário que obtivemos nestes últimos anos. 
Parece que têril -aumentaao. Então, estamos 
totalmente fora da realidãde do inter~sse_ na
clonai, porque este é que deveria prevalecer 
em todas aS lioss.3S negodaçõés.lnfelizmente, 
dentro de uma mentalidade dos- grandes e 
imp'Ortiinte.S ecohoiiiístas~- aÇUeles que real
mente_ coilhecem a sRuação. Estamos pagan~ 
do um preço muito alto, estél_mo_S sendo san
grados, e o nosso povo estava sofrendo na_ 
came ~ incapãddàde- de negociar bem a 
nossa dívida extém:a:. · · · · 

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Sena· 
dor Jutahy Magalhães, faço parte da Cómissão
do Senado que estuda a dívida externa brasi~ 
leira. Logo ao iníc:io dos trabalhos apresentei 
um requerimento de infÕrmas:ôes -sobre os 
empréstimos JeitõS de 1 Q70 a 1986, porque 
eu tinha_dados do Banco Central de que, em 
números redondqs, duzentos bilhões de dóla
res haviam "entrado" no nosso País e 184 
bilhões haviam retomado nestes 16 anos, de 
70a 86. 

FUi informado de_ que era impossível serem 
levantados esses _contratõs, em [azão da exis

-tência do grande número de contratos e que, 
por amoStragem, poderiam, então, nos reme
ter algunS contratos. REicoi"do-nie bem de que 
ainda erã vivo O sã.tiaos-o Virgílio Távora. que 
me -deu essa explicação, que por amostragem 
seria_ pOssível - e eu concordei. Já se_ vão 
3 anos e a única amostra que eu recebi foi 
de_ um laboratório, amostra de medicamento, 
porque amostra de dívida externa brasileira 
h.l!io é-possível se conseguir do Bat)co central, 
nem qualquer documento comprobatório dos 
contratos feítos. que levaram_ R e.ssa f.abulosa 
dívida externa~.e que nos obrigam a superávits, 
como- disse V, Ex.•_. na balan~a cOmerciar, de 
19 bilhões. V. EX' se- r.ecorcta da euforia do 
Sr. Salek ao dizer; "o 5\lperãvit foi de 19 bi
lhões"._ NãQ entr01,1 um tostão na caixa bra-
sileira. ·-

Em cOntrapártida, exportaçãO subsidiada, 
roda-se_ a guitarra, ou mais c~ados, oU títulos_ 



Agosto de 1989 

da dívida e aumenta·se a dívida interna, .sem 
beneficio nenhum para a população brasileira. 
Esta e a dura realidade que enfrentamos no 
nosso Pats. -

Agora, a própria CóriSfittiição fala em audi
toria. A Constituição fala, o nobre Senador Ita
mar Franco, aqui ao meu lado, meneia a cabe
ça. Já foi constituída uma Comissão Mista do 
Senado e da Câmara. Não tenho ouvido nada 
a respeito dessa comissáo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, existem nils
térlos que- a própria razão des.conhece, como 
diz aquele samba. Não é mais possível essa 
situação- social da população brasileira, uma 
situação em que vemos· coritriStãCI.os o au
mento da taxa de lepra em nosso País, uma 
doença que vinha tendo os seus índices de
crescentes e que voltaram a ascender. A tuber
culose, no Rio de Janeiro, já tem índices alar
m.~ntes, e o preço - como disse ãnterior
mente - dos medicamentos para a tubercu
lose aumentou em 300%. 

O Sr. Itamar Franco- Peço a V. Ex-' um 
aparte. 

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. EX\ 
Senador Itamar franco. 

O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador 
Jamil Haddad, V. Ex" volta mais urna vez ao 
problema do endivídamento externo e traz nú
meros impressionantes. Durante <? _Governo 
Samey o Brasil já pagou apenaS - digo aPe
nas com a devida ironia- no se !}'iço da dívida 
cerca de 62 bilhões de- dólares. -

O SR. JAMIL HADDAD -Declarações 
do Embaixador do Brasil nos Estados Unidos. 

O Sr. Itamar Franco - Deve ser mais 
de 62 bilhões de dólares, porém fiquemos nos 
62 bilhõeS-do Embaixador. V. Ex• referiu-se 
a uma comissão mista que estâ examinando, 
de acordo com a própria COhstiiulçãO, que 
dava seis meses, o endividamento analítico 
no campo finC!nceiro do Brasil. Observe V. Ex•, 
Senador Jamil Haddad, que combatemos 
aqui. ao apagar das luzes do ano passado, 
o empréstimo do Oube_ de Paris. V. f:x1 citou 
há pouco um econ:omista americano. Há ouiro 
economista americano, que, inclusive, está 
dando assessoria agora ao presidente argen
tino recém-empossado, que se refere exata
mente a um acordo firmado em setembro do 
ano passado. Veja V. Ex: a gravic;!ad_e do proble~ 
ma A noss_a Cor1stitulção foi promulgada a 
5 de outubro, e o que se questiona e se per
gunta é se esse _empréstifno, assinado pelo 
Brasl! em setembro, ·que evidentemente tem 
a sua decorrência - em função dele outros 
acordos foram assinados - será válido pe
rante a nova Constituição que, felizmente, ago
ra obriga, depois de anos e anos de luta -
e essa é ·uma luta do Senador Jutahy Maga
lhães, a quem presto a minha homenagem, 
ao longo dos anos, obriga ao Senado da Repú
blica examinar qualquer eJl)préstimo externo, 
o que infelizmente, durante o período autori· 
tário e discricionário pelo qual o Brasil passou, 
não conseguimos. Recordo, Senador Jam11 
Haddad, que, em 197 4, o Decreto-Lei n9 1.312 
permitiu praticamente o grande endMdamen-

to brasileiro, já.. à época com o antrg'o Departa
mento Nacional de Portos e Vias Navegáveis. 
Vou mais além;Senador Jamil Haddad, pedin
do desculpas pela extensão do aparte, que 
já vou encerrar: de 1979 a 1982 - e não 
é V. Ex•, que é um homem de opo-sição, nem 
este senador que representa Minas Gerais, 
também -homem de oposlção, tampouco._a 
Seffador Jutahy Magalhães- são os próprios 
eConomistas que serviram ao governo, alguns 
foram at~ (11i.ni$trOS, ql,l~_hoje reconhecem que 
oS Estados Unidos, unilateralmente, elevaram 
os juros, quando sempre discotimos no Sena
do, durante muitos anos, que o Brasil não 
tinha -e não tem condiçõeS de p;;igarjuros flu
tuantes. Congrãtulo-me com V. Ex~, na espe
rança de que essa sangria Seja estancada pelo 
futuro presidente da República, seja ele quem 
for. V . .EJr' diz- que às vezes o dinheiro nem 
entra, porque se destina à rolagem da dívída. 
Pior, Sr. SenadOr, é iefmos que entregar as 
nossas rlivisas para~ pagafrlentp desse endiví
dari1ent0-eXterno que o Brasil fez ao longo 
dos últimos anos. Meus parabéns a V. ~ 

Ó SR. JAMJL HADllAo _::Agradeço a 
- V. .ExP o aparte, nobre Senador Itamar Franco, 

que sempre se _aprofundou no estudo dessa 
dívi.d~ exte:ma brasileira. 

--Sr. Presidente, ao encerrar este_ pronuncia
mento, quero acreditar que essa comissão 
mista, cumprindo determinação constitucio
nal, possa mostrar à população brasileira, atra· 
vés de uma auditoria no Banco Central, os 
contratOs que levaram o nosso País a ter uma 
dívida de 120 bilhÕes _de d_ólares. Só no gover
no do presidente Sarney, nestes quatro anos 
e pouco, segundo de_c:)araçôes do ilustre Em
baixador do Brasil nos Estados Unidos, Sr. 
Marcmo Marques Moreira, pagou~se de s.ervi.ço -
da divída 62 bilhões de dólares. 

-Sr. Presidente, eram estas as considerações 
que _eu queria fazer neste momento. Aguar
darei, esperançoso, _essa auditoria que há de 
ser feita pelo Congresso NacionaL (Muito 
Bem!) 

O SR. PRESIDENre (Pompeu de S~usa) 
...:..... Côilcedó a palavra ao nobre Senador Antô
nio Luiz Maya_._ 

O SR. ANTÔNIO LQIZ MAYA (PDC
TÓ. Pronuncié.' o seguinte discurso. -Sem revj
são---do-or-ador}--""Sr.:--presfdente, Sis~ seha
dores. antes de dar iJJ1cio ao pronunciamento 
para ·o qual -me inscrevi esta tarde, faço, de 
público, um ãgradecimento as>_ Sr~ Presidente 
Nelson Carneiro e_ ao Sf .. 19-Secretário Mendes 
canãle, pelas provídências tomadas dl,lrante 
o recesso para dai assento, no plenário, aos 
Representantes do Tocantins e aos Senadores 
que haverão de vír, no próxirrio ano, dos novos 
Estados da Federação brasileira. As providên
cias resultaram no acréscfmo de mais uma 
BancadÇl neste plenário, que se fazia neces
sária, exatamente porque esseS rtovos Sena
dores que o.~do de Tocantins trouxe ao 
Senado ainda não tinham lugar certo. 

Portanto, fica aqui registrado, nesta oportu
nidade, o agradecimento especial, em meu 
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nome pessoal e em nome ·da Bancada do 
Tocantins, às Provídéncias tomadas pelo Sr. 
Presidente e pelo Sr. 19-Secretário desta Casa 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é dever do 
represeritarite do povo no Congresso Nacional 
exercitar pensamento e ação, para que criem, 
mantenham-se ou se transformem situações 
e mecanismos destinados a promover o bem
estar e a felicidade das populações. Desta for
ma, não há para Senador_es e Deputados, no 
exercício da função parlamentar, assunto de
feso nem idéia inabordável. 

Na ordem do exercício separado e harmô· 
nico dos Poderes, na modema organização 
política das nações, cabe ao Poder Legislativo 
regular a vida nacional, sob todo e qualquer 
aspecto, determinando, através de sua expres
são próprfa - a Lel - o que deve ser feito, 
como deve ser feito, quando e onde deve ser 
feito e quem deve fazê-lo. 

Assim foi estabelecido pela vontade sobe
rana do povo, que é a fonte -de onde emana 
o poder, e o único obstáculo para que o projeto 
de um parlamentar deixe de prosperar é a 
falta de consenso na maioria dos iguais. 

Trago hoje à consideração do Senado Fe
dera], um Projeto de Lei- aliás já apresentado 
-propondo a criação de um sistema de confi. 
nanientci pecuáriO Para as Regiões Centro· 
Oe~e. e Norte do Brasil, vísando à engorda 
para produção de carne, durante a entressafra, 
para consumo interno e para o mercado ex
temo. 

No meu modo de ver, o Programa deve 
ser fmanciado com incentivos fiscais e recur.: 
ses orçamentários.· 

Tal ponto de vista foi corroborado pelo_estu~ 
do_ técnico, em anexo, que solicitei à Asse_s~ 
soria do Seriado Federal _e_ do qual transcrevo 
alguns tópicos que bem tradUzem o que penso 
sobre o assunto. 

"HiStoricamente - diz o estudo da Asses· 
seria- o"desenvolvimento da pecuária bovi· 
na, especificamente a de corte, tem-se dado 
mediante a expansão da fronteira agrícola, sob 
sistema extensivo de exploração e à base de 
pastangens nativas. o-Crescimento horizontal 
da pecuária, ocupando terras novas e incultas, 
em regiões desprovidas de infra-estrutura ou 
em terras esgotadas pela exploração agrícola 
tradicional, determina como principais fatõres 
de prõdução a terra e a mão-de-obra baratas, 
além do que, o pe_quE;!nô aporte:_ de l_f!v~ti
mentos de CUrtO prãzõ na-aiiVídãde teffi levado 
a um baixo- índice de produtividade parÇI o 
Sétor." 

Estudos realizados, com base no Estado 
de São Paulo, indicam-que o índice de produti
vidade da terra na agicultura, tomando como 
base o período de I969m, fõi de 141,9 em 
1979/63, contra 120,6, em igual periodo, para 
a pecuária de corte e leite. 

No período de 1974/18, excluindo o ano 
de 1976, prejudicado por forte geada, o indice 
de produtividade da terra com agricultura (20 _ 
produtos vegetais) foi de 115,8 contra 112,7 
com a pecuária. Portanto, no horizonte tem
poral de 1969 a 1983, o ·crêscimento da pro
dutividade da terra na agricultura foi 24,40% 
maior aue na pecuária, o qué pode explicar 
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o tênue crescimento do _ret:>anho naquele Es
tado entre 1975 a 1_985 -de 11,4 milhõeS 
de cabeças em 197!' para 12,:3 milhões de -
cabeças em 1985 CW>-ª média anual de cresci-
mento de 0,06% ).'.' . - _ _ -

Referindo-se _à peCllária, nÓ :Bí--~sil C:entl-ál, 
diz o estudo em que me louvo: . "Além das 
condidooantes econ.Pro_~c:a.s,. q .C:QJ!!a exerce 
influência decisiva_ sobre !3 guantidade e a qua
lidade de forragem dispon(vel ao lo-ngo do ir\ o, 
As condições de elevada temperatura e umi
dade favorecem o intenso crescimento de for
rageiras durante o. ve(ã_o, ~ssegurando uma 
melhor qualidade nutficionªJ. A escassez das 
chuvas e baixas temperaturas observadas du
rante a estação de; _inverno condicionam p 
cfe~imento dos pastos, fazendo reduzir o po
der nutritivo da forragem produzida. Os solos 
nesta. região são pouco férteis; Corri d_e_fidéncia 
de fósforo em algumas áreas e fortemente 
ácidos, f;;~Zendo_ çom que, após alguns anos 
de exploração, as pastagens entrem em cJeclí· 
nio e, com a_ falta de .adubaçã,_oJ os iod_içe~. 
de produtividade da terra com a pecuária per
maneçam baixos, quanc_:lo CO!TJparados à_ ex~ 
ploração em outr.os países concon::entes do 
Brasil no mercado intema<:ignal de carne~--- , 

As caracter(sticas _de ~li roa que afetam ~ 
disPonibilidade _de Jon:agens Õ.Os pastos_ ~o_ 
fator~s explicativos do cr_e_~cimento lento_ e_ i_~-_ 
regular dos bovinos, causando_ alta taxa de; 
mortalidade 'durante _Q ihv~mQ .e.contribui~~o 
igualmente para a baixa natalidade. 

Nas áreas de concentração da pecuária, 
afastadas das áreas mai~ férteis da a,g_ri~ltura, 
a natureza dos solos limita_ a produtividade 
das pastagens, cuja consequência maior é a 
baixa capacidade de _suporte pOr hecta,ce e 
o re-duzido ganho_de peso por animal." 

Cõm teTefêhcía à pe<::üãria- na região !':arte, 
o estudo ern apreço: informá que, de acordo 
com o Censo AgropecuâJ:io de: 19!35, ~quela_ 
região contribuía cOm -5,3_%_ no_ efetivo fatal 
do rebanho nacional áe- 126;4 rrliihões-de ca
beç:as, naquele ano, tendo apreSEmtãdo, entre 
os censos de 1975 ?~-1!;18:5, uma taxa de cresci
mento médio anual de 9,56%, superior à itíé
dia nacíonal de 2,2% ;no ni.esmo período: o·· 
Estado do Pará contava, em 1985~ ,co_~_ um 
efelívo de 3.4 milhões d~ !=abeças cortr?_) ,4 . 
milhão em -1978. -

Em todos os Estados da região Norte obser
varam-se incrementos substanciais no tama
nho do rebanho bovin_o, especialmente em 
Rondônia, onde os dados censitários demons
tram um crescimento médio de 3,1% entre 
1975 e 1985. No Pará, este c:resdmentPJoi 
de_9,09%_; em Rora!Inã.,.de 2,14%; no Amazo
nas, de.7,20% e no AGfe, de 10,1%. J::,de 
se observa.r aind_a que, com a inserção pa re
gião do recém-çriado __ i;?tado_ do Tocantins, 
o contingente bovino regional tomou nova di
mensão. para mais, porquanto o Esta,9o de 
Goiás. de ond_e s.urgiu o Estado do Tocantins, 
contava em 19e.5. com um-efetivo bovino de 
18,0 milhões de cabeças, exibindo uma. taxa 
de crescjmen:t:_Q_ 9e. :? •. 5% .• no decêni9. de 
1975·85, Sl,lperior à do Brasil coma uro_ )odo, 
que, naquele perioda, era de 2,2%. 

Çomo ficõu visto, a pecuária das regiões 
Centro~Oeste e No~ c;!q ~ra@,l, a despe_ito do 
enorme potencial, tem contnbuído, poUco no 
eSfOrÇo nacional de. saída da c: ri se económico· 
financeira em que se encontra o P~ís, porque 
sua produtividade é inuito baixa. 
_ Salvo_,-ãs- tinlidas inic_iãtívas-Qe engorda em 

regime -de confinamento, inidadas em_ 1988, 
segundO- nótida o estudo antes mencionado. 
a pecuária no Çeijtro-Oes~ e Norte do Brasil 
ainda se pratica como se f~4ia há mais de 
quatroc~ntos anos. . . 

Penso que, ao -~·crescimento horizontal da 
pecuária", a qu~ se ~_fere o estudo da Asse,s
sOI-ia: dO Senado; baseado_ (113 expansão da 
froritE!ira· ag-tícOla, na: exploração de pastagens 
nátiVas:-na o-cUpaÇão de terras novas e _incultas 
em regiões desprovidas de infra-estrutura, em 
terras_ esgotadas- pela exPloração agrícola tra, 
dicioriÇl]~ o Congresso Nacional, através do Se~ 
n-ado Federal, deve foinecet írlSti"urilento aos 
pecuaristaS do Centio-:.Oe&te e Nort;,e do Brasil,_ 
p~ra-que a~resc~tem o necess_ário ."cresci
mento-vertical", com fundamento na raciona
lidade da criaç:ão, na economicidade, no au
mento.da q-tialidac:J.e e da produtividade. 

__ _ISso, pOrém, não será possível sem auxílio 
do Governo, seja orientando, seja financiando 
e amparando a atividade. -

O resultado, estou certo, será coropensador 
· pef.i' ãlta capacidade de resposta aos incen
tivos de qué é- cãpaz·· a pecuária, como tem 
demonstradO em países concorrentes do Bra
sil, no mercado internacional da carne. 

--Ainda uma palavra sobre a grande resis
tênda existente no Cong-resso Nacional, quan~ 
do se j:>ropõé ajuda com dinheiros póblicos 
a atividades e interess_e particular. 

Os abusos rec~ntes, verificados no empre
go de recursos públfcos, em setores subsidia~ 
dos, contribuem para que a simples menção 
da palavra desencadeie_ um sentimento -de 
contrariedade em grande número dos Senho
res Parlamentares. 

NãO é matando o paciei-lte que se evita a 
doenç_a. A doença se evita com outras medi-
das q!-]e não a morte do dQente, _ 

-A!lôva Constituição feçte~al prevê eficaZes 
remédios contra os abusos, pelo importan
tíssimo papel que atribui ao Tribunal de Con
tas._da UniãQ, órgão_auxiliar deste_Poder, bem 
como aos.sistern:a,s_ d~_.c.ontrole interno, n_o 
geral, de todos os .órgãos- dà Administração 
Federal. 

Certamerite que os benefícios para os c:o
fres Públlcos e para a economia naci_onal, que 
tal estímulo provocará, aconselham que se 
corra ·o risco de_ algum abuso agora minimi
zado pela aparato constitucional a que arites 
se fez a alusão. 

.. Wtendo que, se nós; as ·senadores, deixar
mos passar esta oportunidade de proporcio
nár ciliiVcU1Co:igem a um_setor que, mesmo en
~ue à sua própria sorte e à improvisação, 
tem se mostrado produtivo, estaremos contri· 
buindo para deixar de lado um impOrtante fato 
dª_ riqueza nacional que, além de renovável 
em proporção geométrlca, não apresenta os 
inç:onvenleq.te:s de outras átividades prejudi
ciais ao ecossistema. 

O _Projeto de _Lei de!xa a operacionalidade 
do R.rograma a uma Comissão de alto nível, 
a ser formada no-âmbito do Poder Exec_utivo. 
Nessa Comissão está prevista a participação 
de representantes do G_ovemo e da atividade 
pecuária. -

Tranf$formar o projeto ern lei, nos termos 
propostos, é a grande-contribuição do Con:
gresso Nacional à Nação e ao setor pecuário. 

Tenh9 dito, Sr. Presidente. (Muita bem!) 
D_uranté! o díscurso do Sr. Antonio Luiz 

Maya, o Si'. Pompeu ·de SoU$.a. J?-Secre
tán'o, deixa a cadeira da presiéfêncla? que 
é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, Suplen
te de Secretário. -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a ):iafavra ao nobre Senador_ Mauro 
Benevides. 

. O SR. MA(ffi0 BENEVIDES (PMDB -
PrQnuncia o seQutnte_ discurso}.----:-- Sr. Presí
d.ent_e,_ Srs. Senadores; o Çongresso_ j'iaciona1 
qeyerá aprb:iar, provalvelmente na semana le
gislativa que hoje se inicia, 9 Projeto de_ Lei 
no:> .6/89, encaminhado pelo Executivo, que so
licita "abertura de créditos_9.diçionais ~o Orç~~ 
menta Fiscal da União", nele incluída a tranfe
rêilda de 115 milhões de cr~dos novos, do 
O~çarrientO da Sectefaria de 'P\Çl.nej~mentO da 
Presidência da Repúblka para a Sudene. 

DesWque-se que tais_ recursos destinam-se 
à con.tfã.partlda federal vinculada ao Programa 
de Apoio ao Pequeno· Produtor Rural (PAPP), 
de conformidade com _o que estabelece a Or
çamento da União para o corrente exercício. 

Esclareça~se, por oportuna, que, no caso 
em espécie, ocorrerá uma mera "transferêhçia 
intragovemamental" de verba consignada na 
Lei de Meios de 1989. 

A __ apresentação, porém, no -âmbito da Co
missão de_ Orçamenta, de_ emendas subtrain
do, inexplicavelmente, 65% do montante des
tinado à superintendência do De~nvolvimen-_ 
ta.dQ t'lordg;ste, surpreendeu os círcUlos políti· 
coS e emp·resaríais da reQiãO, motivando pro
testos indignados, com o objetivo de impedir 
o ·a.Colhime"ntci, Pelo -plenária, das malsinadas 
alterações. -

Aliás, durante o recesso, recebi de impor
tantes segmentos_nordestinos lon90 telex sO
bre a matéria, consubstanciado nc;.s segUintes 
termos: -

"P/494/89 de 27 -7,89~ O ~rojeto de Lei 
n<:> 6 de 1989 - CN. enc~mjnhado pelo 
Executivo, solicitando abertura de crédi
tos. adicionais ao orçamentO fiscal da 
União, inclui a "tráilfer"ênda de NCz$ 115 
milhões do orçamento da Secretaria de 
_Plan~jamento da Presídêncfa da Repúbli
ca para Superintendência do Qesenvol
vimento do Nordestf!._Esses r~cursos cor
respondem à contrapartida federal para' 
o programa de apoio ao pequeno produ
tor rural do Nordeste (PAPP),- aprovamos 
por esse congresso quanto à votação do 
6rçãinenta da União para 1989. Portanto, 
a Mensagem ora em votação por essa 

- casa, no que se refer~ ao PAPP apenas 
Propõe a tranferênda intragavemamental 
de recursos consignados, em orçamento. 
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Durante a tramitação do projeto na Co
missão de OrçamentO, diversas emendã.s 
foram apresentadas, retirando recursos 
do PAPP para outros fins, tendo O Relator 
Deputado José Carlos Vasconcelos, 
PMDB- PE, acolhido um conjunto delas 
que subtr.::~irão cerca de 65 por cento do 
montante a ser tranferido para a Suderi.e. 
Vale mencionar que o PAPP é confinan
ciado pelo Banco Mundial que s6 libera 
seus recursos na medida ern que há apor
te .de igual quantia de recursos nadonais. 

Considerando que b PAPP foi conce
bido para ser executado em oito anos, 
dos quais já cumpriu quatro,-a- aprovação 
das emendas propostas determinará a in
viabilidade do programa, comprometen
do não apenas o início de novas ações, 
mas a continuidade ou manutenção de 
atividades Já iniciadas, corno o ass_enta
mento de 15.000-fariiílias; o abste"címenM 
to de água a 2.400 co-munidadeS-em537 
munidpios; a execução de 2.500 projetcís' 
produtivos associados que beneficiam ·a· 
216 mil familiaS; o financiamento à co-_· 
merdaUzação dei produção a 55 mil pe
quenos agrfcultores. 

Pelo exposto, pode-se ter uma projeção 
da magnitude das conseqüências que 
uma possível redução dos mencionados 
recursos determinaria. 

Diante disso, a Comissão Regional de 
Desenvolvimento Rutal, Ói-gão do Conse
lho Deliberativo da Sudene, feunida nesta ' 
data, p·or seus membros abaixo felacio· 
nados, solicita o empenho de Vossa Exce• 
Iência no sentido de serem rejeitadas no 
plenário do Co_n-gressb ·Nacional as 
Emendas de n~s 120, 130,219,241,243, 
246, 286_e 289, que Cancelam recursos 
do programa· ·de apoio ao péqüeho pro-
dutor rural. SOS, - - · 

Federação dos 'Tra,balhadores.nci.Agri-" 
cultura do Estado do MaranMo 

Federação dos Trabalhadores na Agri-_ 
cultura do Estado dO -Piauí 

Federação dos Trabalhadores na Agri
cultura do EstadO do Ceará 

Federação dos Trabalhadores na Agri
cultura do EstadO do R.G .. do Norte 

Federação dos Trabalhadores na Agri-
cultura do Estado da Paraíba _ 

Federação dos Trabalhadores na-Agri
culb.lm do Estado de Pemambuco 

Federação dos Trabalhadores na Agri
cultura do Estado de Alagoas 

Federi'lção dos T rabalhadoçes na Agri
cultura do Estado de Sergipe 

Federação dos Trabalhadores na Agri
cultura do Estado _da Bahia 

Federação dos Trabalhadores na Agri-
cultura do Estado de .M. _Gerais. 

Governo do Estado _do Mãranhão 
Governo do_ Estado do Piauí 
Governo do Estado do Ceará 
Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte 
Governo do Estado da Pa"raíba 
Governo do Estado de Pernambuco 
Governo do Estado de Alagoas 

Governo do Estado de Sergipe 
GovernO C:lo Estado -da Báhia 
GoVerno do Estado dei Minas Gerais 

- Minlstério· do Interior 
Superlhtendenda do Desenvolvimento 

do Nordeste 
Secretaria de Planejamento da Presi

dência da República 
Empresa de Pesquisa Agropecuária 

(Brasilejra)_ _ _ _ _ _ 
Banco do Nordeste do Brasil S!A 

· Earico do Brasil S/A 
Banco Nacional de Desenvofviinento 

Econômico._e Soda!.'' · 
' 

Diante dis_so,_Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
confio em que o ÇoQgresso Nacional restabe
lecerá, integralmente, a dotação originalmente 
consignada, ensejando _a que o PAPP possa 
.cumprir, de fom1a cabal, as suas metas dire
cionadas para o pequeno produtor rural do 
N.ordeste. 

Era o que tinha a dizer, Sr: P.çesiçl~nte. (Muito 
bem!) -

. ' . 

O SR. PRESIDENTE(Nabor Júnior) -
Nada mais iiaVéndo a tratar, vou encerrar a 
presente Se~sãd,' designando para a ordinária 
de: amanhã. às 14 horas e 30 minutos, a se

_guinte 

ORDEM DO DIA 
l 

MATÉRIA A SER DEC!.AAADÁ PREJ.UDICA
DA 

Projeto-de Lei da Câmara f19 1,54, de 1983 
(n~ 4.168/80, na: ·casa de oriflen1); que altera 
o art 2"88 da Cdnsolidaçao das Leis do Traba
lhO, aproyada peJO Decreto-Lei é ~.452, de 
f9- de maio de 1943. ·-· ·- - · 

2 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJOOICA-.. , . DA 

Prófeto de Lei da Çâmara I)~ 174, de.1983 
(n~ 5.36:5/81, na Casa de _origem), que estende 
a ex-servidores da extinta Fundação 'ªrasil 
Central e da antiga PrefeítUra dO Distrito Fede
ral, os benefícios da Lei n" 6290', de 11 de 
dezembro de 1980, que."dispõe Sobi'e a conta
gem do tempo de serviço prestado por extra
i1i.Jmerári0,- diarista ou tarefeiro, bem como 
pelo pessoal retribuído à conta de dotação 
global, na forma que especifica, e dá outras 
providênciaS". 

3 

MATÉRIA A SER DEClARADA PREJUDICA
DA , 

ProjeÍ~ -de Lei da cimarn n~ 177; de 1983 
(n",5.197/81, na Casa de origem), que deterM 
mina a adoç:ao -do princípio de sucumbência 
{lO processo jUdiciário trabalhista, mediante 
acréscim9 de parágrafo ao art 791 da Conso
lidação d~ Leis do Trabalho,_ aprovada pelo 
Decreto.-Lei n~ 5.452, ·de 19 de maio de 1943. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICA
DA 

Piojeto de Lei do Senado n9 2!50, de 1984 
-C'o'mplementar, de autoria_do Senador NeJw 
son Carneiro; que altera dispositivo da Lei 
Complementar n~ 11, de 25 de maio de 1971. 
que institui o Prorural. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 
mfm.!tos) 

DISCURSOPRÓf!GNCJAbOPELOSR. 
ÁUREO MELLO IYA SESSÃO DE 
23-6-89 E Q/JE, EI'ITRÉG(}E A REVISÃO 
DO ORADOR; SERIA PUBUCADO POS-
TERIORMEIYTE. . 

o sR. AiniEo MELLo (PMDB - AM. 
PrOnuncia O seguinte discurso.) - Sr. Piesi
dente, e Srs. Senadores, antes de abordarou
tr'os assuntos cancememes a rriiiJha região, 
a região amazónica~ que esiá tãáem evidência. 
desejo assinalar o passamento, em Manaus, 
do Desembargador Mário Siftlfo Cordeiro dé 
Verçosa, porsinal um velho colega de turma 
que se destacou sempre pela culturil, pefil se
rébfdiiae, jjeJo caráter semjaçil que o guindou 
à i!Jlta posição na magistriltura e estildual e 
no -âmbito nadonal do Direito. 

Mário Verçosa foi, sem dúvida, um dos dda
dãOs paradigmáriÕS que, através, sobretudo, 
-elo equilíbrio emocional, impressionava a todo 
o estado e a todos os seus colegas, servindo, 
desde jovem c:orno legítimo conselheiro, um 
amigo certo de atitudes_e conselhos ponde~ 
rados para quaisquer consultas que os afo
gueados companheiros de turma lhe formu
lassem em _qualQuer ensejo. Ele se tornou, 
inclusive, no grande oriente do Amazonas, 
uma das figuraS _exp9nenciais, projetando-se 
e_ extrapolando as fronteiras estaduais, impon
do_-se no cenário brasileiro, tamb_êm, como 
um-doS líderes e Um dos exemplos a seguir 
nesse campo de atividade. 

.Sr. Presidente, desejo assinalar, a título de 
~tímulo, a título de aplauso, como a manifes
tação de alegria de um amazônida que pouco 
a pouco aquela minha área, sobre a qual se 
falava apenas esporadicamente nos plenários 
leg1slativo~,_-~stá-s_~ _evidenciando e destacan
do tle tal forma que é tema_ diário, assunto 
insistente e quase permanente entre as repre
sentações populares nacionais e estaduais, 

- dando ensejo a que o Brasil - que sobre 
ela,_ Outrora, estendia uma cortina de veludo 
riégh3- venha a- perceber, Sr. Pr€stdente, que 
a AmaZônia é BrasH; que os 2/3 territoriaiS 
braSileiros, selváticos, abandonados, despo
voados, paupérrimos demogrãficamente, são 
o ma~Or repositório de riquezas a ensejar que 
a nossa Pátria e a nossa gente tenham oportu
nidade de crescer e enriquecer, solucionando, 
talvez, problemas do tipo que V. Ex•, nobre 
Senador Pompeu de Sousa, abordou ainda 
há pouco, brilhantem~nte, idea1ísticamente da 
tribuna deste Senado, protestando contra a 
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tentativa de fazerem desaparecer {IS vlla~ Para
fuso, Pedregoso, Varjão, a pobreza feia, real
mente desagradável, _que é_ uma disparidade 
entre o_ capital e o trabalho, entre a incultura 
'e a sabedoria, com aspas ou Sém ·aspas, de 
muitos cidadãos. . ~ 

A ~rdade- tenho dito aqui in.sistentemen
te e outros respresentantes amazônicos têm 
falado-- é.que _a t\maz.ônia é __ um -tesquro 
cheio.de faiscantE!_s.pe9ras, cte Ouro e de rique
zas incomensuráveis, aguãr&mdo_ apenas o 
estender das mão$ P.eS!-e J?r~~.!! e <;:teste povo, 
para que isso reverta em fayor d? nqssa gr~de 
coletividade, da I).OSa gente_e.do no_sso País. -

Sr. Presidente, tive. 1;1_ alegria de saber que 
a Com_i_s.S~Q de Çohstituis-ão e· .;l~tiça _e Reda
-ção, da Câmara· .das· Deputados, através -da 
relataria erudita de-Al.cysio Chave~. jurista ex
traordinário, ex-GoV~emac;lor do Estado do Pa
rá, .e da atuação firme e Qecidida dos Depu
tados José Dutrª' .Ger:;;~m _P.ere3 e outros de
fensores do Direitb, àtr"avés· d~ t:f!l debate_jurí-

, dica em que faiscaram QS_ conheciJpento~. de 
parte _ _a parte, as demonstras:ões de compe
tência e de cultura, aprovou .a decis~o que 
esta ilustre Casa Le-gislativa havia tomado, -no 
sentido de_sustar a Medida ~~iS9ria do Ex:e-. 
cutivo que visava _à privatização- das emprésas 
"amazônicas_E;.n~~a e, _s9b.r~t!:J9'?>' ~ Sider~ma, 
que fabrica os objetos cle aço e de ferro -que 
irão _set\dr-~quem sabe! -de dorso à 00~ 
defesa_ e ao progresso daquela região. 

Foi um round difícil de-ser Vencido, nufna 
Comissão numerosa. E embora a~dedsaó l'l.ão 
seja terminativa, serviu, . Sr.- Presidente, para 
evidenciar o espírito pai:nóiíco; decidido, 'no
bre, generoso e sobretudo br&~sileiro de que 
é impregnado este Congresso Nacional·, na 
certeza de que o nosso futuro será, sem ·dÇivu
da, uma oportunidade a que ó Brasil se t6ine 
homogêneo, ecOnômica"e financeiramente,~ 
que as nossas várias regiões, em tod~_- as 
ái"eas, venham a se- constituir homogênea'-de
monstração de progresso deste: País, qúe·c~-
minha pafa a liderança fntemacionaL -~ 

Sr. Presidente e SrS,-Sen.adores, a ieQião 
Amazónica vive agora, também, fase dlficil, _ 
rase amarga, através Q_a ~m:::hcn~te que aco
mete os barrancos e, desta vez, inunda até -
a ·capífãl' arniazohens:e, avançando sobre o pa~ 
redào que margeia o- rio Negro, ata<::anCfo a 
Praça da Matriz, o -obelisco da ,c::dade, ã Álfán~ 
dega de Manaus, demonstrando, maiS· unia 
vez. a singularidade da nossa região, qUe não 
pode ser ·comparada com as regiões coStu
meiras do País, porque é, como tenho dito. 
em outros ensejos,_ uma espécie dé outro pla
neta, de mundo diferente. em que, mufMs ve
zes, temos a oportunidade de ver, nav~gªt)do 
pela "i.irbi'', urbs, aquele-que não pode cami~ 
nhar, porque as águas ã.vãhçaram amei_çádo
ramente noC;entro_da cjd;;i"ç!~. _ _ - -

É necessário sem dúvida, Sr._ P"re~siàépt«i;_ 
que o Mini$tério correspondente, que os brasi~ 
leiros em geral, que a b()é) vontade do· Pais 
e -de todos aqueles que já entende~am que 
a Amazônia é Brasil, vo_\t§!m~se com atenção 
para este problema, dando apoio, recursos e 
solidariedade aos__dlrigentes do meu EStado 
para que a nossa terra possa enfrentar as :Suas 

intempéries e ter" oportunidade de pro5$eguir 
nessa marcha -de-progresso que há de fazer 
corri qúe, futuramente o Amazonas reverta em 
benefícios na_cionais, cómo outrora acontecia 
nos áureos 'tempos da nevea brasiliensis, 
quando era o Estàdo do amazonas ·que em
preStava dinheiro à Federação, porque um 
quilo de b~rracha valia dezesseis mil rêis, en
-quanto uma libra esterlina representava ape~ 
~nas quatOrze mil réis. 

Sr7~e.sid~i)t~.:o-fUtUfO daquele patrimõnio 
gigailt€:sc_o, diferente e exçepciorial, com rios 
co]ÕriãOS de'todas as foí-mas, áieás de profun. 
didades .qu~se_.ab1~~Ls, qUe é lão· descpnbe~ 
Cido ~~tãQ P"QUCO sentido ·pelos que pensam 
que a res..ião amazónica é facilmente. perlus
trável através. de rodovlâs, âtfavés de vi_ôilS (êr
reas; áfr:ãVé_s_dos "métOdos tJ:adicjonais de ou-

- tras ár_eas_ de altlplanos ou litorâneãs. 
R!falm!'mte, esta _é uma oportunidade em 

que Voltanlos à fa1ar daquela área para que 
- n·~o s~ja~esciu_eÇi_dã_,_fQçãildo·.a aos ~'!ltn.entes 

Srs. P.adª-!Tlentilres,-~ esses r(!presentantes. po
pulares, i-epreseritãrites-estaduais, qUe simbo
lizam o talento, a cultura, a_coragern.e.o ex
po~nte de toda .a nacionalidade: l;>r~~il~il'é! e 
_qUe ã.qÚi tritUrãm, -e·scarificam, demarçaiTt, ~s

_,.._quadiiam todas as didsõ~~ para que esSe ··na
vio" 'iinenso, qu"e ê'o Brasil, essa jaf!gã.~a I!J~ 
ajustada,_-eril certas ocasiões, que é a grande 
Pátria- braSileiré:J, possa prosseguir, descendo 
ou SúblrldO; à ravot ou .contra a corrente do 
pro~resso:-que·se identifica coin a· pr~Pria _Cor-
rente dO futur-o. - - ~ - . _ _ . _ _ 

-Ainda- Sobi"e à Amazônia, Sr. Presidente, 
gostaria de falar a:_ resp·eito da prOposiÇão' inti
tulada ProjetO Tranfronteira, elaborada piirici

-palrilente pelo Sr:José Guedés, repreSentante 
dO'PSDB; pela Deputada Raquel Cândido, re
preserrntttte-·do· PDT; p~lo .Sr.· Assis Canuto, 
ao P"FL,- e concebida _pelo Sr. Samuel Sales 
Saràiva, suplente~ Deputado Federa] desde 
"1985... . . 

-o Sr . .Samoel S:.afaiv_ã.~'a-ti~o de admlrik:ulo, 
encaminhou essa dqcumentaÇao aos-rlíliQen
tes"c;.'u Projeto Nos?ª Natl:J_reza, para que, atra~ 
vêS da instalação de agrovítãs, pudess_e __ ser 
também uma contribuição Para _a povoação 
da nossa área. · - · ' 
- lSto poSSibilit8ria a- .Pr6piia intercomunhã_~ -
com. regiões da A.mél.;::ônia internacional, ense

JãndO que essa área ~nha a sér- ré<illmente 
Ocupaâa -e~ dali eiTadiéadas as invasões, as 
Plãntaç:ões de_ diamba ou macorihá, de aya~ 
huasca e o contrab~do de ouro, que interes
S~f!l extraordinariamente, para que também 
seja mantido o chama1io san_tL!<fí .. rt_o, évitándo, 
assim a presença militar naquela região e, ípso 
facto, o desenvolvimentO dessa terra em ter
mo-s de prOgresso e aproveitamento da sua 
áre:a rr1tneral, das suas riquezas sepulta$ no 

- _âmi:-ig'? "da terrã ~que, se devidamente apre-
--v:ettadas, de maf~:eira ~aclonal, apropriada, ade-

quada, se ferir;- sem derrubar os Velhos, não 
baldados, mas· "jutahys", que ali existem -
não· esqueci,_ Sr. Seiiaâõr- Jútahy Magalhães, 
de mandar buscar a muda da grande_ árvore 
que V. Ex-' muito bem simboliza, tambéin, do 
grande rig daquela área- há de ser, Sr. Presi
dente, uma espécie de mostruário artíStico do 

Mund~ e, ao "mesmo tempo, o seU grande 
manancial econôni.ico-firiahcetro: • · ' · 
- · Cdriduo, Sr. -Presidente, destacando e di
zendo especiaim"ente a V EX' da n1ii1ha fé -
já qUe somos, ·agárá, tamoem, um dOS partict· 
pantes da Comiss-ªo do Distfito Fedêrál e, ·con_
seqüentemerite, um oeput.ado estadUàl d~sta 
área- da minha fé pela obserVãÇ~O que tenho 
feito em queà./'\dministraÇão atual do Sr~ Joa
quim Roriz fará essa erradicação de que tanto 
se f~a e que-tanto onos assusta, da_maneira 

· mais' humana e tnais Coinpativel não dando 
oportunidade a que àqUele$ faveladós· Cujas 
casas Cariadas enfeiani. ·a· paisagem 'artística 
da cidàdê~j,aàra6 d6 Bfi3Sif, sejam SubstituJdas 
pela doação de terrenoS adequãâOs, pél8 si
tuaç:ão de seus morÇJ.dores_, 9-e maneira rãcio
nãl e e(etiva e eVitillldo, sobretudo; a deSordem 
que é, antes de tudo, a desOrdem habitacional, 
l}m-grito de protesto a ass1nalar que não existe 
satiSfãÇão no selo di LJffià ~m:j_ep~d~. enJ que _ 
as desigualdades se patenteiam como a lumi
nostdade do luar em rel~_ç_ã_Q [i§Ua parte escu-

--ra, como o -~ntraste,exf:s~ent.e_ep'tfe o dia e 
a noite, como o, estímulo, ~o_ ~J;;lotamento 
espiritual do ser h~111ano pa__rã qÚe ele- Se ani
J1_1alize na sua parte rn~s cruel e mais pi-osatca, 
e, sim, caminhe para integrar, em teimes de 
evolução, as cole.tividades Drasileiras como 
eXemplo para-aS cóletividpdes mundiais atra
vés de uma existêJi.cía- na face do Pl_an~ta em 
termos re_alm~!lte ~~!J~dp~. d~ tal form~ que 
isto possa-Siiribo.lizas a. pr9pr_!a ~~olução. da 

.nossa esfera iilt~rp1ane~t1a, dando-lhe- poli
men~o Q.eÇ'orre11t~ .d9 _ ape_rfeiç:oamento da 
condição tu.,Jm~iia 1 pa_ra que ela cinille tantO, 
tanto bn1he vazando a escuridão e:. as distân
cias, como os. diamantes_ qué fUlguram, como 
aS luzes eternas· que'" ciininham séculos_ até 
atingir a visão deslumbr.àd~ daqUeles que as 
cont~r:_nplãm, - · - ~ · -· ~ 

- Sr. Pfesidente, agradeÇO, sensibiliZ'ãdo, a Y. 
Ex'1 a oj)ortúfliâãâe de-proferir palavras amazô
nic:;as e o saúdo, como seinpre; C o !nO O respei
to, a admiração e a tirriidez de· um-- rrtôdeSto 

· caboclo das barrancas do rio GuapOré;a· esses 
sulistas, a eSses homens de elfte e até a nor
destinos,· como dlz. c.:om muito âcerto, esta 
inteligência brilhante e esta voz estereofôníça_ 
_do Sr. Senador_Meira Fílho, para (Jue; dentro 
desta integração, nos· sintamos, futuramente, 
parte desta Assembléia, legitiffiamente, sem 
aquele complexo de iriferiOridãde, ãquela timi
dez que nos fazia ficár"ãSsi.fStados·q·uando via
mos um· compatrício ão ·sul 'caminh~ndo nas 
ruas de Manaus e nos deiXávamos ficar espan
tadOs diante-dos bigodôeS de um h1iõeirb'oti
da face veflnelha de' um ·gaúCho. Sr. Presi~ 
dente, nós víamos lá, e muitOs eram cearen
ses, de cabeça parecendo campos-de aterris~ 
sagetn e· que V Ex"· igualmente, tãO bem sim
boliza, porque, rea_lmente, o cearehse é o su·_ 
per-homem brasileiro, através da sua resis~ 
tência e da sua capacidade d.e sofrer e de 
resistir às dificuldades- dCi meio ambiente, co
mo aconteceu no Acre ·e- em tantas outras 
pàrtes. Não quero alongaNrie, porque sei que 
existem oradores com ãss~tos objetivos, as
suntos nacionais, assuntos práticos, assuntos 
de sucessão- ou de "xuxexão", cõmo dízia 
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o saudoso Presidente Eurico Dutra- e quEm\ 
sabe que se de todas essas manifestaçÕe_s não 
aparecerá um candidato capaz de galvanizar 
as atenções e a admiração de toda a gente, 
porque, para este modesto indio rondÓniano, 
para mim, os candidatos que estão af deixam 
muito a desejar e ainda não representam aqui
lo pelo qual o Brasil suspira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N• 018, DE 1989 
A Comissão Diretora do Senado Federal, 

no uso de sua competência regimental e tendo 
em vista o disposto na Meclida Provis6ria n1 
73, de 21 de junho_ de 1989, publicada no 
DO(! de 22 de junho de 1989, · -· - · 

R~lve atualizar os valores de vencimentos. 
salários, salário-família, gratificações e proven
tos dos servidores do Senado Eeder_al, nos 
tennos autoriuldos pelo art. 29 da Medida Pro
visória n~ 73, de 1989, e dá outras providên
cias. 

2:. Poderá, ainda, requerer, de qualquer ór
·gão da Casa, elementos-e informações neces
sárias à exec:ução de suas tarefas., . 

Senado Federal, 6 de julho de 198_9.-N~
!fKJn Carneiro - iVexandre Costa .....::.. Diwildõ 
Suruagy7 Pompeu de Sou$a -Antônio Lui'z 
Ma_va --Aur_eo Mel/o ~ Nabor ..júnior. 

ATO DO PRESIDENTE 1'1• 188, DE 1989 
O Presidente do Senado Federal, no uso 

das atribuições regimentais e regulamentares, 
de acordo <:om o disposto na Resolução n? 
-130, de 1980, e tendo em vista o que consta 
do Processo n9 001.146/89-0; _- · ·--

Resolve retifica"r para 6 -de julho de 1989, 
a vigência do Ato n9 155,de 1989, destapresi~ 
dência, que autorizó(f a .contratação, sob o 
.regime juridtco_ da Cons91id~ão das Leis dp 
Trabalho e do Fundo de Garantiá por Tempo 
de S~ço, do_ senhor José Patrocíriio da Sil
veira, parà o emprego· de Assessor Técnico, 
com o· salário mensal equivalente ao venci
mento do cargo DAS-3, com lotação e exer-

Art 19 Os valores dos vencimentos, salá
rios, ·salário-família, gratificações e proventos 
dos servidores do Senado Federa], resultantes 
da aplicação do Ato da Corn~ão Piretol'a n9 

9, de 1989, ficam, na forma autorizad~_ pelo 
art. :29 da Medida Provisória 73, de 1989, rea
justados em 37,24% (trin~ e sete ponto vinte 
e quatro por cento), a partir de 19 de julho 
de !989_ 

- .cíGiQ._no q~binete do senador Carlos Patro-
éUlio. · · ' 

Art 29 o disposto no' artigo anterior apli
ca-se aos valores do salário-base e das gratifi
cações dos servidores do Centro Gráfico do 
Senado Federal-Ceflraf e do Centro de Infor
mática e Proc:essamen_to de pados do Senado 
Fed.erai-Prodasen. 

Art 3'~ A Subsecretaria de Adlninlstração 
de Pessoal do Senado Fed_eral adotará as pro
vidências ne<::essárias à execução deste atO. 

Art 49 A despesa decorrente da aplicação 
deste ato correrá à conta das d.otações cons
tantes do Orçamento da União, destinadas ao 
Senado Federal e a seus órgãos supervisio
nados. 

Art. s~ Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art 69 Revogam-se as disposições em, 
contrário. 

Senado Federal, 6dejulho de1989.-Ne/
son Carneiro - Nexandre Costa - Pompeu 
de Sousa -Àureo Me/Jo-Antônio Luiz Maya 
- Nabor Júnior- Diva/do Suniagy. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 019, DE 1989 

A COmissão Diretora do Senado Federal, 
no uso das suas atribuições regimentais, 

Resolve des_ignar Comissão Especial, presi
dida pelo Dr. Pedro Cavalcanti D'Albuquerque 
Netto e integrada pelos servidores Ney Madei
ra, Antônio Carlos Nantes de Oliveira, Agaciel 
da Silva Maia, Willian Sérgio Mendonça Duplin, 
Pedro Luiz Tauil e Wilson Roberto Theodoro, 
para o ftm de estudar uma rorganização dos 
serviços administrativos do Senado Federal, 
observadas, ainda, as seguintes normas: 

1. O Presjdente da Comissão poderá re- -
~sitar servidores dos órgãos _da Casa para 
assessoramento e secretariado do órgão cole
qiado. 

~ado fed_e_ral, 6 de julho de 1989. --Se
nador Nelson Carneiro; Presidente· do Senado 

. Federal. - -

ATO DO PRESIDE!'ITE N; lâ9, DEI!Í89 
O Presidente do Senado Federal, no uso 

daS atribuições que lhe conferem -os itrfigos 
52, item 38, e 97, inciso N do RegimentO Inter
no, em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de ab_ril de 
1973, e tendo em vista o que conSta dO pr~ 
cesso n' 009383189-J, 
- RE7so!v~_,aposentar, voluntãriamente, José 

Xavier d~ $ilv~; TéCnico LegiSl8fivo, Classe 
"Especial", Referên_cia NS-25, do QUadro Per~ 
manente do Senaclo Federal, nos termos do 
artigo 40, inciso m, alínea "a", da Constituição 
da República Federativa do Bra?il, combina
dos com os artigos 42-8, íriC:iso li, 429, irrciso 
I, 430, incisOs N e V, e 414, § 4~. ~ R~solução 
SF [t<i 58, de 1972, artigo 3'~, da Resolução 
SF ri~:_13, de 1985, artigo 29 da Resolução 
SF n9 f82, de 1987, e artigo 59 da Resolução 
SF _no 155, de 1988, Com proventos integraiS, 
observados o disposto no artigo 37, inciso XI, 
_da Constituição Federal. . .. 

Senado Feder~, .10 de julho de 1989.
Sena:HQr)Yg/son Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 1'1•190, DE 1989 
O Presidente do Senado Federal, no uso 

das atribUições que lhe confeJ;"em os artigos· 
52, item 38, e _97, inciso IV, do Regjmento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Oir.etora n~.2._~e 1973, e 
ten :lo ~m vista o qüe consta dos Pro~;;.essos 
n'' 007.639/88-0, 012.220{88-4, 
013.857/88-6.016.349/88-0 e 005.717/89-2; · 

ReSOlVe rescindir, por justa causa~ o contratQ. 
de trabalho do servidor Francisco de· Assis 
de Souza. Agente de_ Se;QUrjmça LegiSlativa, 
do Quadro de Pessoal CL T; -contratado sob 
o regiine jurídico da Consolidação dàs Leis 
do Trabalho e do ~undo de Garantia por Tem
po ·de Serviço: 

Senado Federãl, 10 de ]ulho-·de 1989. -
Senador NelsOn CarfJe!ro, PreSiderite. 
JI,TODO.PRESIDENTEN;i91, DE1989. 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe_ c:oofer_el-n os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno. em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
N.o da Comissão Db:etora.rf:_4._,q~ 4_çle ab_ril 
-de 1973, ·e ten-do em Vista o que conSta <;lo 
Processo n9 010.043/89.6, -

Resolve apOsentar, por invalidet, Aymo-ré 
-JúHO Pereira, Agente de Transporte Legisla
OVo,·aasse "D", Referência NM-33, do Qt.iã.dro 
-Perm"aneilte._do Senado Federal, nos. termos 
do artigó-40, inCiso I, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado com 
OS ~g0s"428, inciSo m, § 2~, 429, inciso· III, 
430, ihdsO In, ·e 414, § 49, da Resolução SF 

;n9 58, de 1 972; artigo 39 da Resolução SF 
_n9 13, de 1985; artigo·2"' dcj -ReSqlução.;SF 
no;r 182, de 1987; .artigo s~ da Resolução SF 
n'~ 155, de 1988, e artigo 19 da L~i. n;- 1_.05.0, 
de i 95.0, com proventos integrais, observando 
o disposto nO _artigo 37, inCi$o XI; da Consti-
·tuiÇão Federal. -

Seiià'do- Federal, 13 de julho- de ·1989.-:......... 
Senador Nelson Catneifo, Presidente. . 

ATO DO PRESIDENTEN• l92, DE-1989 

O Presidente ·do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, iilciSo IV, do Reg!inento 
Interno, ern çonformidade com a delegação 
d~ competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Coinissão Diretora n~ 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o· que con~ do 
processo n9 009.50ll!W~4. __ 

Resolve aposentar, por invalidez, Pedro An
tônio de Souza NetO, Adjunto Legislativo, a as
se "Especial", Referê_ncia NS-19, do Quadro 
Permanente _·do Senado Federal, nos_ ten:nos 
do artigo 40, inciso I, da· ConstituiÇão da Repú
blica Federativa dO Brasil, cómbinado com 
os artigos 428. Tncísõ _ m. _ § -~' 429, indso m, 
430, inCiso_ V, e 4f4~ __ §-49;_ da ResolUÇao SF 
n9 _ _58, de 1972, artíQO 39, da Resolução SF 
n"' 13, de 19"85, aitigo 29 dã Resolução SF 
n9 182; de 1987, artigo 59 da Resolução SF 
no 155, de 1988, e artigo 19 da Lei n? 1.050, 
de 1950; com proVentos integrais, observado 

·o disposto no artigo-'37, inciso XI, da Consti~ 
tuição Federal. 

Senado Fed~rat _ _t_4 de jul}'to de 1989. ~ 
Senador fie/St?-!J Camej[O, Pr~idente .. 

ATO DO PRESIDENTÉ 1'1; 19:'!, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que ihe conferem-os- artigOs 

~52,_ item 38, e_- 97, inciso IV, do, R~gimento 
Intemo; -em cónforrriidade COm _a-âeJégãÇão. 
dê Competência que lhe foi outorgada pelo 
N.o da COmissão Diretora n?_2, çie 4 de_abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
PrOcessO j-j9 O 1 0.153/W--6 --

.Resolve aposentar, vólUntariairiente, Mozart 
Boaventura Júnior, Ilispetor de Segurança Le
giSlativa, Classe "Especial", Referêncià NS-19, 
do Quadro Permanente do Senãdq Fe4eral, 
nos· termos do artiQ"<;' 40, inçiso III, .alínea c 
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da ConstltLJ_ição da .República Federativa do 
Brasil, combinado _com os arts. 433 e 414, 
§ 49, da Resolução SF n9 .58, de 1972; ª-rti_go 
37 da Resolução _ Sf. !)'? 13_, de 1985; artigo 
Z-' da Resolução SF n'? 182, de 1987, e artigo 
59, da Resolução SF rf 155, de 1988, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, -
observado -o disposto no artigo 37, inciso XI, 
da COjist:J.Wição Federal. _ _ _ 

Senado Feder.;U, ]9 _de ju1ho de 1989 .. -, 
Senador Nelson Camef_ro Prestçjente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 194, DE 1989 

O Presidente do s-enaâo. f_ederal, no_ l,ISO_ 

das_ atnbuições que lhe confere os arts. 52. 
item 38, e_97, inciso IV, do Regimento Interno, 
em conformidade com a delegação de comM 
petência que lhe foi outorgado pelo Ato da 
Comissão Diretora n<? 2, de 4 de abnl de 1973, 
e tendo em vista o que consta do Pro_cess_o 
n• 010.122189-3. 

Resolve aposentar, voluntariamente, Talita 
Mondin Lei v as, T écnii::o Legislativo, Classe 
"Especial", Referência NS-25, do Quadro Per
manente do_ Senado Federa.!, np~ termos do 
art. 40, inciso II(, alínea c da ÇoilS.titUiçãO da 
Repúbltca Federativa do 6ra,sil, cOmbinados 
com os arts. 428, iridso II, 429, inciso I, 430, 
incisos IV e. V, e 41~, § 49, _da Resolução. SF 
n'158, de 1972, artig"o 39 4a Resolução SF no 
13,. de 1985,.art. ;2" dé\ Resolução SF tJ..., 182, 
de 1987, e art._5o .da .Resoluçãç SF n9 15~, 
de 1 9"88,-cOm proventos integrais, obsel"\'ando 
o disposto no·art 37,jn_çjso XI, da Coh:?tituição. 
Federai. 

Senado_fe_çleral, 19 de julho de 1~89~ .:..__ 
Senador Nelsoo Ca_tTJ.eiro, p_r'ªsidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 195, DE 1989 

O Presidente do __ Sen~do Federal, __ no_ lJSO 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, indsci IV, çio Regimento 
Interno, em confQrmidade com a, ___ d_elegação 
de competência que lhe foi outo_rgada pelo 
Ato da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o qoe consta do 
Processo n~ _(109.55_9/89-2, - _ 

Resolve aposentas, por invalidez, Evaldo. Go
mes Carneiro, Adjunto. Legislativo, CIÇJS!Se 
"única", Referência N_S~ 19, c;io_ Qua9ro Peçm<;~.
nente do Senado F~âer~. nos termos do art. 
40, inciso L da Con$tituiç~ da República Fe
derativa do Brasil, _cornbinpdo com os arts. 
428, inciso 111, § 29, 429, inciso 11_1, 430, incisos 
IV e V, .e 414, § 4°, da Resolução SF n~ ,58, 
de 1972; ª-I"l. 3? da Resqlução_ SF n?-13, de 
l985; art. 29 da Resoluç~o SF 11.9 182, de i 987; 
art. 59 da Resolução SF n9 155, de 1988, e 
art 19 da Lei n'll._Qe;O, de 1950, com proventos 
integrais, ob~rvado o disposto no art. 37, iii.ci
so XI~ da COnstitui_s:ão Fed~ral ... _ . __ 

Senado Federill, -~m 19 de julho_ de 1989. 
-Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 196, DE 1989 

O Presidente do S.enado Federal, no uso 
de suas atribaições regimentais e regulaffien~ 
tares e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso n• 006.759/89-0, . 

Resolve rescindir, a pedido, o contrato de 

trabalho_ do servidor Murilo Can_ellas, T écnko 
em LegiSlãão e Orçaihento, aãss~ ~·ESpecial", 
Referência NS~23, do Quadro de Pessoal CLJ, 

- sujeitQn-õ-regimejurídic:o da Consolidação das
Leis do Trabalho" e dp Fundo de Garantia por 
} empo de Serviço. __ 

SenadÇl Federal, em 19 de julho de 1989. 
""'""'""Senador Nelson CarneirO, Presidente. 
ATO DO PRESIDENTE N• Ül7, DE 1989 
-- O PreSi(Íente do- Senado Federal, no uso 
de sua_s ~tril;>ulções_regiJnent~s e regulamen
tares e tendo em vista o que consta. do pro-

-ces_s_o n9 000.000/89-0 - o. • • _ ~ • _ 

. )~esolve rescindir, a-pedido, o contiãfO de 
trabalho çio servidor Ricardo Ciancaglini Espi
noJa~ Agente de Segurança Legislativa Oasse 
"C:', _ _F.eferência NM~26, do. Quadro de Pessoal 
CLT, sujeito ao regime jurídico da Consoli
dação das Leis--do Trabalho e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço. 

· _$~nado Federal, em 28 de julho de 1989. 
-Senador NelSon· Carneiro, Presidente, 

PORTARIA"N• 28, DE 1989 " 

-0 Primeiro· Secretário do Seriado .Feí:leral, 
no uso de suas atribuições_ regulã.merita.reS 
e tendo em vista os fatos constantes do Pró
cesso N• Ol2997/8_8-9. 

Resolve, repreender o servidor Se:bastião 
Amaro da Silva, Adjunto Legislativo, matrícula 
fi'? 0442, do Quadro_ Permanente, com base:_ 
no disposto nos arts. 463, item I, e 466, itern 
I, do Regl!la_mento Administi:a~o- do Se:n!3:dO 
Federal, por .f~lta_ de -cumprimento. dos de.-
veres. . . . . . . .. 

Senado Federal, 10 de junho d~ J~89. _
Senad~r Mendes Cana/e,_Pfimeir9 Secretá~io. ~ 

PORTARIA N• 29, DE 1989 

O Primeh:ó Se~ãrió do"S€nadó Federal, 
no üSQ de suas _atrfuu"!ç-ões regimentais, e ten~ 
d_o ~m yis~ o diSpOSto ·no ·ai:t: 482, § 6~, do 
Reg-Ulamento Administrativo, reSolve,_ prorro
gar por 30 (trinta) dias, ó prazo para a i"e'"aliia
ção dos trabalhos da ComisSão de [nquérito 
~stifuída -pela Portaria n? _14..__ de ~ 989. _ 

senaãõ Federal, 18 de jul~O _de 1989.
s·éilador Mendes Cana/e, Primeiro Secr~e;târio. 

-, PORTARIA N• 30, DE 1989 

O Primeiro Secre.tário do SenadO Federal, 
no i.isO das atl-ibuiçõ~S: qÚe ihê conlefé -o 
art472, parágrafo único~-do Regulamento Ad
ministrativo, e tendo em vista os fatos çons
tantes do_s__Processos nos 013.754/88-2 e 

014A10/88-5. 
Res_olve, repreender' o servidor Celso Henri

que dé!._Rocha, Agente de_ Transporte Legis
lativo _do Ql!.adro Permanente do Senado Fe
deral c:om base nos arts. 463, item I, e 4Õ6, 

. item I, do Regulamento AdmirÍ.istrativo do Se-
_ nado Federal, por falta de cumprimento dos 
-deveres. 

Senado Federal, 18 de julho de 1989.
Senador Mendes Cana/e, Primeiro Secretário. 

PORTARIA N'31, DE 1989 

O Primeiro Secr_etário do Senado Federal, 
no uso de suas atribuições regulamentares, 

. e tecido em -vista o art. 482 do R~u.lamento 

Administrativo, resolve designar os servidores 
Goitacaz Brasônió Pedroso de_Alb_U,querque, 
T écnfco Legislativo, Antonio Carlos de No
~ eira~ Técnico Legislativo, e Hélio de Passos, 
Técnico_ .Legislativo, para, sob a presidência 
do primeiro, ·integrarem a Coniissão de Inqué
rito incumbida de apwar os fatos coilstãntes 
do Processo n" 010072/89-6. 

Senado_ F' ederal 18 de julho de i 989. :.._-·· 
Senador Mendes Cana/e, Primeiro ~retário. --

PORTARIAN•32,"DE 1989 

, O Primeiro Secretário do Senado Federal 
no _oso -de suas atribuiÇões reQtilarilentares 
e,.tenqo em vista os fatos constantes no Pro
cesso n? 012996/88-2, 

Resolve, rePreender oseividor Jamaçi -(or
deiro de GóiS, Agente de Transporte· Legis
lativo, matrícula n" 2.568, do Quadro P.ermc,1~ 
nente do Senado __ F_ederal, com base no dis
posto nos arts. 463, item I, -e_A66, itefn I, do 
Regulamento Administrativo do Sena,d,o .fede
ral, ppr falta de cumprimento _dos d~eres. 

- Senado·Fetieral, 18 de Julho de 1989_~
Senador Mendes Cé:fna/e, PrimeirO Se<:fetãrio. 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

N•4, DE 1989 

-0 Pri~eiro "seCretáiiO" do senadO Federal, 
usando da competência que lhe çonfere 9 art. 
137, do Ato n~ ~31, ·de 198? ~da _C:omi_?.s~Q_ pire
tora e considerar:tdo o disposto no p~râgrafo 
únie.o d_o_ aft. 87 do Decret(:,_-Lei _l1ç:_"Z;3~; de 
21 de novembro_de_1986, alteri'\do pelos De
cretoS-Leis n"s 2.348, de_ 24 de julho ,de 1987 
e·2.:?6ü, .. dé 16 de setemb_ço çie 1_9_87, resolv~:_ 

Art. }? Os _limites previstos nos arts. 18, 
19, 76~88 o 117, do Ato n• 3À,.de1987, da 
Comtssao Diretora, são fiXados nos valores 
constantes da tabela anexa, para vigorar a par
tir de 1? de julho de 1989. 

Art. _ 2° __ Es.te Ato. ~n,tra_ em vigor na data _ 
de sua pul;>licaçáo. 

ArL 3° RevoQ:am-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, J 9. de julho ci.e 1 ~89. -:-:- Senador 
Mendes Cini:Jie, -Primetro Secretário~ 

At:t:;XO 00 ATO DO F'RIME.IRO-SE.c:::RETÁI:HO 
-t$1 04 ' de 1989 

Ar tfgo H.em Novo- vaior 

18 

_,{UCzt)_ 

I-a 228.831,00 
r-b 2. 288.333,00 
1-c 2.288.333,_00 

I I-a _ 53-._-Qé2,oo 
11-b 1.52:5.556,00_ 
II-c 1.525_,556,00 

15.255,00 
19 

- --n------ --z. zs6~oo 

76 762.~ 777' 00. 

88 305.111.00 

177 III 53.392,00-
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PORTARIA N• 30, OE 1989 

O Drretor-Geral do senado Federal, no uso 
das suas atribuições regulamentares e tendo 
em vista OS f.9.tos cOI1S1ahtes do Processo n~ 
006.233/89_,.9,.iesolve repreender o servidor 
Jairo Borges de Souza, Vigia, CLT, com base 
nos artigos 463, item I, e 466, item f, da Resolu
ção SF n"' 58,_de 1972, por falta: de cumpri
mento dos dev_eres. 

Senado Federal, 10 de julho de 1989. -
José Passos Porto, Diretor-Geral. 

, PORTARIA N• 31, OE 1989 

O Diretor-Geral do S-ei,ado Federal, no ~s_Õ -
das atribuições regulamentares e tendo em 
vista oS fatos constantes dos Processos n~ 
013.754/Bà-2 e Õ14A1ÓIB8-5, fesolve reVogar 
a Portaria de n<? 19, de 19-89, desta Oiretoria 
Geral. pela qual repreendeu o servidor Celso 
Henrique da Rocha, Agente de Transporte Le~ 
gislatívO ·do Quadro Permanente dO Senado 
Federal, c-om base nos-' artigos 463, item !, 
e 466,_ item I, do Regulamento_Administrativo 
do Senado Federal. 

Senado Federal, 14 de_ j4ll)o çle 1_989. -
José Passos POrtO, Dtretor Geral. 

PORTARIA N• :a/89 

O Sr. Diretor da Subsecretaria de Serviços 
Gerais no uso das atribuições Crue lhe confere 
o Regulamento Administrativo do Senado Fe~ _ 
dera!, e-cumprindo-determinação do Exrn~ Sr. 
Prime.írO'Secretário em face_ das condusões 
do relatório da Comnissão de Inquérito desig~ 
nada a ap.U~":r os f~tos constantes do processo 
n~ 001830 89 9, resolve aplicar a pena de 
repreensão ao Servidor José de Jesus Cam~ 
pos, matrícula n~ 2339, do Quadro Perma~ 
nente de acordo com o item V, art. 472, do 
Regulamento Administrativo do Senado Fe~ 
dera!. 

Subsecretaria de Serviços de(ai_s, 25 de ju
lho de 1989.-Sérgio Sa/ripãio Barriga, Dirl? 
tor em·exertício. · - · -

EXTRA TO OE CONTRATO 

Espécie: Contrato n~ 038/89-. ~ . _ 
Contratada:· Só Antenas - Comércio, In· 

dústria e Representações Ltda. 
Contratante: ·senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços de manuten

ção e assistência técnica em 78 (setenta e 
oito) interfones, instalados nos· blocos· C, D 
e G da SQS .309, de propriedade do Senado 
Federal, durante o exerdcio de 1989. 

Licitação: Convite J1o 011/89 _- ~ .. 
Crédito pelo aua/ correrá a despesa: À Conta 

do Programa de trabalho 0101021220!51774, 
Natureza da Despesa 3132-0106/0. ·' 

Empenho:Foi emitida a Nota de Empenho 
n° 00420/0, de 14-0:Í-89. 

Valor Contratual: Estimadoem NCz$ 
1.960,00 (hum mil novecentos e sessenta cru
zados novos). 

fígênda: 23-06-89 a 31-12-89. 
Sjgnatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Porto. Pela Contratada: Or.estes Salva
dor de Oliveira. 

Amawy Gonçalves .Ma1'tins, Diretor da Sub
secrefuría de Administração de Material e Patri-
mõnto. · 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: COntratO iio 03_9/89 _ 
Contiiltilda: Lavanderia e Tinturaria Cori

gresso Ltda: 
Contratante: Senado Federal. 
Objefo: PrestaÇ!iQ_ -de serviços de lavagem 

de roupas de diversos setores do Senado Fe
deral, durante o exercício de 1989. 

LJcitação: Convite 09 047/89. · · 
-Crédito pelo ijlial corteri a despesa: À conta 

d6""Prograriia de Trabalho 01 010212205!771 1. 

Natureza da Despesa 3132-0106/Ç. _ -
.Empenh_o: Foi eh:Jítida a NOta _de Einpenho 

no 01032/4, de 19-05-89 .. 
Valor Contratual: Estimado em NCz$. 

10.000,0(}-(déz inifdUzaaôs noVos). 
Vigéncia: 30-06~89 a 31-12-89. 
SignfJtárlos: Pelo ~nado Federal: Dr. José: 

Passos Pôrto. Pela Contratada: José Barbosa 
Franco. · · · · ' - · 

&no?wy Oçmça_lves Martins, Díretor da Sub
S&rétaria de Administração-de/4ateria1 e Patri
môniô. 

EXTRA TO OE CONTRATO 

Espécie~ Contrato n? 04NS9 
- Contratada: Xavier - COmércio e Refrige-. 

ração Ltda. 
Contratante: Senado FederaJ. 
Objeto: Prestação 'de seJViços· de· manuten

ção corretiva, com fornecimento de peças, dos 
eletromésticos de propriedade do Senado Fe
deral, instalados nos apartamentos funcionais 
dos Seriho"res- Sei1adores e Residência Oficial 
do Presidente do Senado Fe_deraJ .. 

Licitação: Convite nç 024/89 
Crédito pelo qual correrá a despesa; À conta 

do Programa de Trabalho O i 01021 .2205n74, 
Natureza à_a Desp~~a_31'32:~.o:1Çél9.. . -

-f;itif;iili.h"ó: FOi é~ !tida a. r:'~ C?~ çit? l;IJlpenho 
n' 00591/6, de 31-03,8fi. · _- _ , 

Valor- Córitfàtuitl:- Estimado em NCz_$ 
lO.OOO,OO'(deúilil cruZa-doS novóS): 

Vigênda: 30-06-89 a 31 ~ 1;2~~-~:- -... 
S§iiJtáifós: Pelo Senado Federal: Dr, José 

PassOs Pôrto. Pela Contratada: Alfredo Lopes 
Xavier-. 

Amawy __ Gonçalves Martlns: Diretor da Sub
secretaria de_Aàministração de Material e Patri-
mônio.- . · . 
t9~ ReUnião Ordinária da <;omissão Dire
tora, 
realizada a 6 de julho d~ 1989 

-~ cat6ize nbras do dia seis de julho de 
um mü noVecentos e ·oitel)té! __ e nqve_Lna Sala 

·de -Reuriióes da Pre~idência, reúne-se a Co
missão Diretora do Senado Federal, com a 
.Pi'esença dÕs Ex:celentfssifribs Senhores Se
nadores Nelson Carneiro, Presidente; Alexan
dre Costa, Segundo-Vice-Pres.idente; Divaldo _ 
Suruagy, Segundo-se~I-etário;- Pompeu de 
Sousa, Terceiro-Secr_etárjo; Antônio Luiz Maia, 
ÁureO M.~o e N.abor Júnior, Suplentes. 

Deixam de comparecer, por motivos justifi· 
CadOs;·es EXcelentíssimos Senhores Senado· 
reS -Iram Saraiva, Primeiro-Vice-Presidente; 

Mendes Canale, Primeiro-Secretário e Lou
re!nberg ~1:1nes Rocha, QUarto SecretáriO. 

O Senhor ?residente dá in1cio à reunião e 
ãpresenta 'aOs presentes os seguintes àssun-
~s: ·_. _·_ -"- . _- --':: 

01) Requerimento n~ 343!89,_ a:pres~ntado 
pelo SenhOr Senador Louremberg Nunes Ro
cha, solicitando ao Poder Executivo - Minis
tério da FaZenda, informações e·d6CUméntos· 
sobre a Mensagem· no 113/89, em trarriitáção 
no Senado Federal. 

A matéri.;l, após examin~da pelo_s presentes, 
é aprovada e encaminhada à Secretaria Geral 
da.Mesa para as _devidas providências; 

02) Réquerimento n? ~44/89, apresentado 
pelo Senhor .Senador Maurício Corrêa, soliCi
tando ao POder Executivo - Ministério das 
Minas e Energiil, informªçõ_es sobre irregula- _ 
Iidãdes na Petrobrás Distribuidora SA 

· A matéria é examinacja pelos presentes que 
-a aprovam e a encaminham à Secretaria Geral 
da Me.sa para â.S devidas providências; 

03) ExPediente da Associação [nterparfa
mentar de T uriSmb- Grupo Brasileiro~ solici
tando liberaçãõ de suplementação de recur
sos concedida anteriormente. 
, , A·matéria, após axaminada, é encaminhada 

à Subsecretaria de Administrãção financeira 
para informar·se exiSte empenho 'ele Verba au-
torizada pela Presidência anteriOr; - -
· '04) Expediente cHrigido à ComísSão Dire

tora por servidores lotados ila Subsecretaria 
de Comissões fo"calizando a matéria Contida 
no Projeto-de ResOlução no 201/88, em tran1i-
tação._ -

05 presentes, •após examinarem a matéria, 
decidem pela sua juntada ao ProjE!:tO de Reso~ 
lução nq 201/88; - . 

05) PropoSta de Ato da Comissão Direlóra 
qúe reajusta os veridmentos, salários, salário
família, gratificaÇões_ e proventos dos servi· 
ddrés do Senado Federal, do CE-GRAF e do 
PRODASEN, a partir-de 1 ~-7-89, na forma pre
vista pela Medida Provisória no 73/89. 
- A matéria, após discutida, é aprovada, assi

nando os presentes o respectivo-Ato, que vai 
à publicação; 

· <16) Proposta de ~to da Comissão Di~ tora 
deS-ignando Comissª~ Especial inçumbida de 
"estudar ütna ieorQ-aJiização dos serviços adw 
mlnistrativos do Seriado Fede"ral". 

A matéria, após disCutida, é aprovada, assi
nando os_ presente·s·o respectivO Ato, que vai 
à publicação; · · 

07j Expediente da AssociaçãO dO~ Servi
dores do Senado Federal - ASSEFE, solici
tando liberação de verba para a creche através 
do FUNSEN (Processo n• 009547/89-4). 

Os presentes, após· examinarem ã m~iéria, 
resolvem aguardar a conclusão do Projeto de 
Lei -ri' 06/8"ÇI- CN, pare~ poderem decidir so
bre o pedido; 

P8) Requerimento·l)o 342/89, apresentado 
pelo Senhor. Senador Itamar Franco, solici
tando ao Poder Executivo - Gabinete Civil 
da_ Presidência da República, informações 
c::omplementares às prestadas pela Compa
nhia Vale do Rio Doce~ resposta ao Requeri
mento n9. 204/89. 
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A matéria é distrib1,1ída ao Senhor Segundo
Vice-Presidente para relatar; 

09) Expediente da Loja Símb9lica Templá
rios -de_Brasíli.a.so{ic;itando lhe sejam doados 
pelo Senado Federal equipamentos, que rela
ciona, desativ_ados_ por esta Casa (Processo 
n'. 009609/89-0). · -

Os presentes, após examinarem a matéria, 
decidem pela sua remessa à Subsecretaria de 
Administração de Material e Patrimônio para 
que seja instruída; 

10) Processo n". OÓ8041/89-0; em_ que a 
Subsecretaria de Administração de Material e 
Patrimônio solicita O repaSse áo Instituto. dé 
Previdência dos Congressistas- IPC, de va_lo
res correspondentes a bens de sua proprie
dade incluídos em Leilão Público realizado por 
esta Casa. 

Os presentes, após examinarem. a matéria, 
autorizam_ o repasse; 

11) Requerimento no. 357/89, apresentado 
pelo Senhor Senador Dírceu Carneiro; soliCi
tando ao Pod_er Executivo - Pcesidêricia da 
República, inÍormaÇõ~s sobre privatização da 
FUN~- Fundação Ç~ntt:o_ Brasileiro da 
1V Educativa. ----'- __ 

~designado o Senhor Senadqr Antônio_ I..,._uíz 
Maia, Suplente da Comissão _Qiretora,-Para re
latar a matéria; 

12) Expediente da Asspç.iãçãO da Polida 
do Congresso Nacional solicitando reescalo
namento -dos Agentes çl.~ S'Wllrança Legis~ 
lativa, Guardas de Segurança e ViQ:Tas -de 
Obras d.o Senado Federal (PrOcesso no. 
006505/89-9). . 

Após examinarem a matéria, os presentes 
decidem pelo seu encaminhamento à Cqmis
são Especial incumbida de estudar uma reor
ganização dos serviços administrativos do Se-
nado f_ederal; - -

13) Expediente do Instituto Tancredo N~ 
ves a respeito de subvenções solicitadas para 
o corrente exercí~i_o _(Proces_so _n_o. 
010199189-6). ----- . 

A Comissão Diretora, após -examinar a ma
téria, dedde pelo seu encaminhamento à Co
missão Especial para as comemorações do 
Centeriárlo da Proc::lamaç_ão da República; 

graf, do 1 Q? número daquela publicação, com 
redu.ç_âQ de 5_Q_% ( clnqüenta por cento) do pre
ço orçado. 

Os pres:ehtes disc.utem a matéria e cOnce
dem a autorização solicitada; 

17) Manifesto da Federação 4os. Trabalha~ 
dores na.s .f.ndústri~s Metalúrgicas, MedniCas 
e de Material Elétrico do Estado de S~o Paulo 
e outras entidades sindicais sobie a_ nova poli
Uca s_alaria\, salário-mínimo, lei de greve e pre-
vidênc;ia so.cia!. . _ _ __ 

A material. é distribuída ao Senhor SegundO_. 
Vice-PresJQent~ para relatar; - -

18)_ Projeto de Resolução n" 35/89, que "i'e
- voga o art. 438 do Regulamento Administra

tivo do Senado Federal aprovado pela Resolu~ 
ção n" 58, de 1972". _ 

É designado o CSentJ.Or Segundo-Secretário 
para relatar a matéria; 

19) Processo n'? 003659/89-5_ de interesse 
do servidor Luiz Antônio Soa_res L-aranja (~me
~ados os_ Processos _n'?s OOJ $166/89,~8~ 
013851/87,0, 004314187-5 e QOp021/8ô-7). 

É designado -o -Senhor Quarto_ S-eáétárto 
para relatar a matéria. 

A_seguir, o Sénhor RJesiclente coilcedea 
palavra ao Seilhor Segundo-Vice-Presidente 
que apresenta parecer oral favorável ao pedido 
formuladO pelo Grupo Brasileiro do Parlamen
to Latino-Americario_ no sentido de serem con
cedidos por esta_ CCJSa recursos destina.dO.s a 
cobrir despesas com a realização do Semi
nário •·pe·rspectiva.s d~ Integração da América 
Latina: Problemas e Soluções", patrodnado 
por aquela Instituição (Processo n9 
007169/89-2). 

Os p-resentes discutem a ·matéria e aprovam 
o parecer. 

-Em continuação,-o SenhQr Presidente CQI)· 

cede a palavra ao Senhor Segundo-Secretário, 
que submete_ aos presentes os seguintes as
suntos: 

-1) Parecer ao Processo n9 01J_107/84-4, 
de interesse: de João .. Mu_gayar e outros, ç_qn
cluindo pelo seu encaminhamento à Comis
são Especial deSignada para estudar uma 
reorganização dos serviços administrativos do 
Senado Federal. -14) Expediente do Representant~ Residen-

te do Programa das Nações Unidas para o Ós presentes, após díscutirem a matéria, 
Desenvolvimento do arasil solicitando sejam aprovam o parecer; 
impressos pelo CEGRAF os resultados da sé- 2_) _ _parece _r favOrável à_ celebração çie. Con-
rie de semihárioS sobre -"Política de Desenvot- vênio entre o Senado Federal e a Academia 
vimento para a Década_ de Noventã:", patroci· - Brasiliense de Letras para irrlpressão, pelo Ce-
nados por aquela entidade. gr~f, da Revista daquela Entidade. 

Os preSerités;~ãpõsexaminarem a matéria, Os presentes, após discutirem a matéria, 
concluem set: impossível o atendime_nto da aprovam 0 parecer; 
solicitação; 3) -Parecer favoráyel ~ celebração de Con-

15) Solicitação -da _S1-!bscreta_ria da Assis- vénias entre o Senado Federal e a Academia 
tência M_édics;,_ e_$ocial no sentido de ser auto ri- cre- t:etra_s _de- Brasilfa -para- impressão, pelo 
zado empenho estimativo em favor do Hos- Cegr.:if, da Revista· daquela Instituição. 
pita] Santa Lúcia, destinado a cobrir gastos Os presentes;--aÇiós disCutirem _a ni.atêrra, 
com atendimento hospitalar dos beneflçários aProvam -o- ·parecer, recohSiderando d~cisão 
do Piano de Sáud_e do Senado Federal (Pro- anterior. 
cesso n" 010161/89-9). . - _ Dãrido seqüê11cia à reunião, o Senhor Presi-

A ComisSão Diretora, após -debater a mat'é= -~~dente concede a palavra ao Senhor Terceiro~ 
ria, concede a autorização solicitada; . _ _ Secretário que apresenta os seguintes assun-

16) Expediente da Díreçãº- de "Vivência'', tos à deliberação da Cot:J?.issão Diretora: . 
Revista Brasileira de Alcoólic_os Anônimos, s·o~ -_1) . Pa~!!~_e_!"_ favorável á aprovação da Pres~ 
licitando autorgação para impressão, pelo Ce- ta@= de Catitas do Cegraf e do Funcegraf, 

relativa ao terceiro trimestre Pe 1.988 (Proces
so n' 002276/88-7). 

Os presentes, após -discutirem G! matéria, 
aprovam o parecer; 

2) EXpediente que lhe foi-dirigido pelo Se
nador Carlos Chiarelli a respeito da solicitação 
endereçada a:O Senhor Presidente, subscrita 
por diver~ Senadore~, solici~ndo, ouvid_a a 
ComisSão_Dii'etora e em nome dela, o ingres
so, no Supremo Tribunal Federal, de ação di
reta -de inconstitticioné!,lidade do Decreto. n" 
97.842, de 19-6-89. 

Os presentes eXarhinCJm a matéria e deci
dem pelo seu arquivamento. 

o· Senhor President~. e:m continuidade dos 
trabalhos da reunião, concede a palavra ao 
Senhor .. Sen_ador Nabor Júnior, Suplente da 
Con1i.sifo DiretOra, que ãpresenta parecer à 
Pre5tã-Ç:aó de Contas da Andai, relativa à.:;;u~: 
venção concedida pelo Senado Federal no 
exerCíciO de.l9aa. çonc;:luiodo pela realização 
d:e nqvás diHgências (Proce"ssq n~ 
002186189.'6).. .. - - - . 

'ds preSe'ntes discutem_ a matéria~e aprOvam 
o p.ilrééer. · - · 

O Senho.r Presidente, em prosseguimento, 
ccinced~-a palavra ao Senhor Sena.Qor Antônio 
Luiz Maia, Suplente da Comissão Diretora, que 
apresenta parecer ao Ofido no 426189-GDG, 
em que o Diretor-Geral do senadg Federal 
solicita homologação de acordo entre estaCa
sa e a serVidora Maria Inês de Souza RJPeiro 
Bastos para r-emessa de diárias, que lhe sâb 
devidas, ao ·exteHor"on"de se encontra em mis

-são- de estudo (Processos n'~'. 008387/8.8-5 e 
002338189-0). 

KComíssãODiri:itóra, após-disc-Utir a rTlaté-
ria, aprova o parecer. 

Prosseguindo, o Senhor Presiàente conce
de -a palavra ao Senhor Senador Áureo Mello, 
que apresenta parecer faVorável à soliCitação 
fo!mulada pelo Presidente- da Cooperativa do 
Co~resSo Ltda no sentido de ser adotado 
em relação àquela Entidade procedtmento 
idêntico ao concedido à._t\ssefe pela Comissão 
Diretora, em sua reunião Qe 16-9-88 (Proces
so n' 008016169-!;). . 

Os presentes, ·após discutirem--ã rriatéria, 
aprovam o parecer. _ 

Por _firn,_o Senhor President~ ç_onc~de a pa
lavra ao Diretor-Geral que traz ao conheci-__ 
menta e deliberção da_ Comissão Diretora _os 
seguintes assuntos: 

1) Expediente do Diretor do lnstituto Na
cionaldo _Livro_ consultando sobre a possibi
lidade_ de serem impressas pelo Cegraf três 
obras vencedoras do Concurso Pi'êmio de Bí~ 
blioteconomia r;_ Docurrleritação ·nos arlo~ de 
1986, 1987 e1llas. . ... · · · -

É designado o S~nho; Segu~do-Vf~:e~Pfe
sidehte para relatar a matéria; 

2) Process_os n~' 00123_0/88-4, 
014587!88~2 e 014586/88-6, relativos à Pres
tação de Contas do Leilão Público reaJl~ado 
a 25-11-88. 

A matéria é distnbu(da ao Senhor Terceiro
Secretário pára que Seja relatada; 

3) Proces_so ·no 008854/89-0, de interesse 
do servidor_AntQnio Cândido Uma Furlan .. 
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É designado o Senhor Quarto~Secretário 
para relatar a matéria; 

4) Proposta de Ato da Comissão Diretora 
dispondo sobre o fornecimento de passagens 
e a concessa.o de diáricis de viagens a serviço 
realizadas por Senadores e Servidores. 

.t- designado o Senhor Segundo-Secretário 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos às dezesseis horas 
e trinta minutos, pelo que eu, Luiz do Nasci
mento Monteiro, Diretor-Geral, em sUbstitui
ção, lavrei a presente Ata que, depois de assi
nada pelo Senhor Presidente, vai à publicação, 

Sala da Comissão Diretora, 6 de julho de 
1989. -:-!Yelson Carneiro, Presidente. 

20• Reunião Ordinária da 
Comissão Diretora, 

realizada em 12 de julho de 1989 

Às quinze horas do dia doze de julho de 
um mil novecentos e oitenta e nove,-na Sala 
de Reuniões da Presidência, reúne~se a Co
missão Diretora do Senado Federal, com a 
presença dos Excelentíssimos Senhores Se~ 
nc::dores Nelson Carneiro, Presidente; Alexan
dre Costa, Segundo-Vice-Presidente; Pompeu 
de Sousa, Terceiro Secretário e Louremberg 
Nunes Rocha, Quarto Secretário.-

Deixam de comparecer, por motivos justifi
cados, os Excelentíssimos Senhores Senado
res Iram Saraiva, Priineiro-Vice-PresidEmte; 
Mendes Canele, Primeiro Secretário e Divaldo 
Suruagy, Segundo SeCretário. -

O Senhor Presidente declara aberta a reu
nião e apresenta aos presentes os seguintes 
assuntos: 

a) ExPediente do Deputado José Serra soli
citando a impressão, pelo CEGRAF, de 20.000 
(vinte mil) exemplares da Lei de Diretrizes Or
çamentária.s recentemente aprovada pelo 
Congresso Nacional. 

A Comissão Diretora discute a matéria e 
decide autoi'li:l.r a-impressão dos 20.000 (vinte 
mil) exemplates, destinados 5.000 (cinco mil) 
para serem distribuídos pelo Senado Federal 
e 200 (auzentos) pOr intermédio de cada s~ 
na dor; 

b) Expediente de Roberto A Amaral Vieira 
solicitando seja autorizada a Impressão, pelo 
CEFRAF, da obra "TextoS PolíticoS da História 
do Brasil", de sua autoria, em conjunto com 
Paulo Bonavides. 

_Os presentes di_s_cutem a matéria e aprovam 
a publicação, inicialmente, de uma edição" 
com 1.000 (um mil) exemplares e, posterior
mente~ cie _Qutra com outros 1.000 (um mil)_ 
eXemplares. 

c)- Expediente da Senhora Sara Kubitschek. 
Presidente do Memorial JK, solicitando autori
zação para impressão, pelo CEGRAF, de 5.000 
(cinco mil) exempiares da obra "JK o Estadista 
do Desenvolvimento". 

OS presentes debatem a matéria e autori
zam a publicação, através da Subsecretaria 
de Ediçõ_es_T écnicas, de 3.000 (três mil) exem
plares da obra; 

c/) Expediente do Deputado lrajá Rodri
gueS~PreSiâente da Frente Parlamentar Nacio
nalista, _solidtanao a impressão, pelO CE
GRAF, ae Separciia para a 110i-nenagem pres
tada ao Professor Osny Duate Pereira, a 
1 °-5-89, _nci Plenário da Câmara dos Depu
tados. 

Os presentes exaÍilinam a matéria e indefe-
rem o pedido; -

e) Despacho dado, "ad referendum" da 
Comissão Diretora no Pfocesso nc 
010139/89-3, autorizando a liberação de re
cursos_ à Assefe para pagamento de pessoal, 
referente a junho de 1989, conforme solicitado 
por aquela entidade. 

A COmissão Diretora, após debater a maté
ria, referenda o despacho do Senhor Presi
dente; 

f) Expedi_ente do Sindilegis propondo aber
tura de negodações entre aquela entidade e 
a admínistração.do Sen-ado FederaL 

Os presentes debatem a inatét-ia e desig
nam o-Senhor se-gundo-Vice-Presidente para 
manter diálogo com o Sindilegis; 

g) Bcpediente assinado por diversos Sena
dores solicitando que, Ouvida a Mesa do Sena
do Federal e em nome dela, se ingresse com 
ação direta de inconstitucionalidade, junto ao 
Supremo-Tnbunal Federal, contra o Decreto 
n• 97 .842; de 19-6-89. 

Os presentes examinam a matéria e a consi
deram prejudicada em face de decisão ante
Por; 

h) Requerimento de Maria do Amaral Fa
vieiro solídtando reconsideração de decisão 
anterior dada em processo de seu interesse. 

Os presentes· examin-am a matéria e deter
minam sua juntada_ ao Processo anterior para 
posterior decisão. 

A seguir, o-Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Segundo-Vice.,.Presidente 
que apresento parecer oral favorável ao Re
querimento n9 342/89, apresentada pelo Sena
dor Itamar Franco, solicitando ao Poder Exe
cutivo- através da Presidência da República, 
informações sobre a Companhia Vale do Rio 
Doce. 

Os presentes, ap6s debaterem a matéria, 
aprovam o parecer e encaminham o reqUeri
mento à SeCretaria Geral da Mesa para as devi
das providências. 

Em seqüência, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao_Senhor T erc-eiro-Secretârio, 
que apreSenta parecer oral contrário a expe
diente do Sindicato dos Jornalistas do Muni
cípio do Rio de Janeiro solicitando seja autori
zada a impreSsão, pelo CEGRAF, da obra "Mo
mentos de Minh'alma". 

Os presentes- debatem a matéria e aprovam 
o parecer. 

O Senhor Presidente, em continuação, con
cede a palavra ao Senhor QUarto-Secretário, 
que submete à Comissão Diretora os seguin
tes assuntos: _ 

a) Parecer oral ao Processo n9 
0003659/89-5, de interesse de Luis Antônio 
Soares Laranja, concluindo pela manutenção 
da decisão anterior. nos termos do parecer 
da Consultoria Geral, restando ao recorrente 
as vias judiciais. 

A Comissão Diretora, após debater a maté
ria, aprova o Parecer; 

b) PaLecer oral ao Proce.sso n9 
008854/89-0 em qrie o servidor Antõnio Cân
dido Amaral Furlan propõe acordo que possi
bilite sua demissão_ sem deixar de receber o 
FGTS, no qual, cons1derarido que o prece
dente alegado pelo requerente ocorreu por 
falta de infOrmação compfeta, à época, propõe
seu indeferimento. 

Os presentes, após debaterem-a matéria, 
aprovam o parecer,- firmando novO entendi
mento a ser adotado em casos semelhantes. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos às dezesseis horas 
e trinta minutos, Pelo que eu Luiz do Nasci
mento Monteiro, Diretor-Geral, em subStitui
ção, lavrei a presenta Ata que, depois de assi
nada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala ~a Ç9mlssão Diretora, 12 de julho dr; 
1989. -Senador Nelson Caineiro, Presidente. -
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 101• SESSÃO, EM 2 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

12 -EXPEDIENTE. 

1.2.1 -MensagensdoSenhorPte
sldente da República 

N~ 162 a 164/89 (n~ 374 a 376/89, na 
origem), de agradecimento de comuntca
ções. 

1.2.2 -Awlsos do Ministro da Fa· 
zenda 

N9 672/89, encaminhando esclareci
mentos do Ministério da- Fazenda sobre 
quesitos constantes do Requerimento n~" 

313, de 1989. · 
N9 702/89, do Ministério da Fazenda, en

caminhando o Oficio PRE$1-1965/89, do 
Banco Central do Brasil com a comple
mentação dos esclarecimentos sobre os 
quesitos constantes, do Reé:[uerimento n~ 
204, de 1989. 

1.2.3 - Oficlô do Governador do· 
Dlsbito Federal 

N9 1.180/89, encaminhando esclareci
mentos do Governo do Distrito Federal so
bre" os quesitos constantes do Requeri
mento n• 268, de 1989. · 

1.2.4 - Leitura de Projetos 

Projeto de Lei do Senado n9 201, de 
1989, de autoria ào Seila:dor Ronaldo Aia~ 
gão, que autoriza o Poder ExeCutivo a criar 
a Escola Técnica Federal de Cacoal, no 
Estado de Rondônia. 

SUMÁRIO 

-Projeto de Lei do Senado n9 202, de 
1989, de autoria do Senador Ronaldo Ara· 
gão; que -autoriza o poder Executivo a criar 
a Esc_ola TécniCa- Federar de Guajará Mi
rim,-no: Estado· de Rondônia. 

-Projeto de Lei do Senado nç 203, de 
1989, de autoria do S.enador Marco Maciel, 
que dispõe sbbre _o_ registro de pessoas 
físicas ou jwidicas junto às Casas do Con
gresso Nacional, para os fins que espe
cifica, e dá outras_ providências. 

1.2.5 -Discursos. do Expediente 

SENADOR ANTÓNIO WIZ ft!AYA
Justificando projeto de lei de sua autoria 
que "frxa aS diretrizes e baseS da educação 
·nacional". 

SENADOR RUY BACELAR- Situação 
dos representaotes do FunruralnõSlnuni--
cípios. -o. - . . 

SENADOR MÀRCO f.iÁOEL- Mani
festação .de pesar pelo falecimento do can
tor-compositor Luiz Gonzaga. 
.SENADOR MAURO BENEV!DES -Fa

lecimento do cantor-:c_ornpositor Luiz Gon
zaga. 

O SR. PRESIDENTE -Falá assodativa 
em nome da Mesa 

1.2.6 ,_Requerimento 

-N9 39.6/89, ·de autoria do Senador 
Afonso Sancho, solicitando seja conside
rado como de)l_ç:_ença médica os dias ]9 
3,_ 4_ e 7 do correirte. Aprovado. 

1.2.7- Leitura de Projeto 

:-.=Projeto de Lei do Senado n9 204, de 
1989, de autoria do Senador Antônio Luiz 

.Maya, que fiXa .as direinz_es_ e bases_ da -edU
cação nacional. 

1.3 -ORDEM DO. DIA 

Projeto de Lei da. Câmara n~ 154, de 
1983 _(n9 4.168/80, na ·caSa âe origérn), 
que altera o art. 288- da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to--Lei n9 5A52, de }9 de maio de.1943. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara nõ "17 4, de 
1983 (n" 5:365/81, na Casa de origem), 
que estende a ex-selVidores da extinta Fun-
dação Brasil .Central e da antiga Prefeitura 
do DiStrito Federal, os beneficio~ da Lei 
n9 6.890, de 11 -de dezernbi-o de 1980, 
que "dispõe sobre a contagem do tempo 

- d~ ser0_ç_o prestado por extra-numerário, 
diã.rista ou tarefeiro, bem como pe!o pes
soal retribuído à conta de dotação global, 
na forma que eSpedfica, e dá outras provi
dênCias". Dedarado prejudicado. Ao Ar
quivo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 177, de 
1983 (n• 5.197(81, na Casa de origem), 
_que determina a_ adoção_ do princípio de 
sucurnbência no processo judiciário traba
lhista, mediante acréscimo de parágtClfo 
ao art. 7_91 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei .11' 
5.452, de 19 de maio de 1943. Declarado 
prejudicado. Ao Arguivo, 

Projeto de Lei do Senado no 250, de 
1984 - C(:)JnPiernentaf, de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, que altera dispo-
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA 
Oiretor Admi_nistratiVQ. 
LUIZ CARLOS OE BASTOS 
Oiretor Industrial . . _ . . 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MAO~UGA 
Oiretor Adjunto 

sitivo da Lei Complementar n~ 11, de 2? __ . 
de maio de 1971, que. institui o Pro~:Ural. 
Dedatado prejudicada. Ao Arquivo. 

1.3.1 -DlscursoapósaOrdemdo 
Dia 

SENADOR RONALDO ARAGÃO-Te
lex da Organização- das CooperativaS' do 
Estado de Mago Grosso - OCema,t, diri
gido a:o Governador: Jerónimo Santana sO
bre alternativas para novos corredores de 
exportação induindo Porto Velho e BeJ~m. 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GIIÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁIIIO 00 COI\IGAESSO NACIONAL 
· Impresso sob 11 responsabdid11de da Mesa~ do Senado Federal 

ASSINATURAS 

Semestral ....................... ~-- ... , ....... , ... ,.,.,.,- .NCz$ 9,32 

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

Tiragem: 2.200:exemplares. _ 

1.3.2 -Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

i.4 .::_ENCERRAMENTO 

2 ~ DISC~so· PRONCII'ICIADO 
EM sESMo ANTERIOR 

. - _ Do ·sr. Séhãdõr ~~ .MacieÍ, prof~ . 
- rido na sessão de2fj~6-89 .. (R~pabljcaç~o), 

3 -ATOS DO PRESIDENTE DO 
SENADO FEDERAL 

::_N,. i98 a 2Ó0/8!Í : -

4 -PORTARIA DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO DO SENADO FEDE
RAL 

-N'33/89 

5 --MESA'DIRETORA 

· 6 ~úDEREsEvlcE-LfDERESbE 
PARTIDOS ' .. 

7 -COMPOSIÇÃO DE COMIS_
SÔES PERMANENTES. 

Ata da 101" Sessão, em 2 de_ àgosto de 'i989 
3~ Ses.são Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. ·Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MJNCITOK ACHAM:SE 
PRESENTES OS SRs. SENADORES: : ... 

Nabor Júnio_r_- Odacir Soares --João Me
nezes - Jarb:as Passarinho - Antônio l.lliZ 
Maya .- Alexandre .~os~ .-:-. Edison Lob~o 
-Chagas Rodrigues- l...ayoisier Mai;a -:-~~
condes Gadelha-Marco Maciel- Francisco 
RoUemberg- Lourivãl Baptista - Lulz viana 
- Jutahy Magalhães ---:- Ruy Bacela_r --Ger
son Camata ~João Cf;!lmon -Jamil Haddad 
- Alfredo Campos - Ronan Tito - Severo 
Gomes - M_atJJQ_ 6orges - Irapuan Costa 
Júnior - Pompeu de SoU$a - Meira_ filho 
- Mendes Canale-:...._ Rachld Saldanha Derzi 
-José Richa- Dirceu Caffi.eiró.--

o SR. PRESIDENTE (Pompeu de _S_oosa) 
- A lista de presença acusa o compru;eci
mento de 30 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro.~rta a sessão. · :-' --

Sob a proteção de Deus, iniciamos noS_sos 
trabalhos. 

O Sr. }9-5ecretário procederá à leitur~ do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIEI"'TE. 

: _l\tensagens 
. -'. . 

DO PRESIDENTE DA _ 
REPÚBUCA 

De agradecimento de comunicações:· 

N-,162/89 (n• 374!89, na orige,t;);-.:Je I• 
de agostõ-âo corrente ano, referente à_ aprova~ 
ção_ ~das matérja_s Ççnstantes das Mensagens 
da Presidência da República no:<" 283 -e 298, 
de 1989. · -

N• 163/89 (n' 375/89, na origem), de I' 
de agosto do corr~nte ªno, re:ferente_à aprova~ 
ção"·âas matérias çonstarttes das Mensagens 
da Presidência da República n'~" 659, de 1987; 
208a210,225,25),28B,2B9 e300, de 1989. 

_-ti? 1 ~~~ (n9 376/89, na origem), de ]9 

de agosto do corrente ano, referente à _ _orpmul-

gação das Resolu!;ões n~"" '22, 36 a:· 3'9:- 42 
c e.43, ele 1989. 

Avisos 
DO MINISTRO DA 

FAZENDA 

N9 67.2/ff~;-de 1.8_de julho últitno, ei1Cf!mi:
nhando esclare_ci,mentos dp _Mioi~t~i;íO 9q fa
zenda sobre quesitos constanteS_ do ReQ!Jeri
mento nç 313, de 1989, deautoriadoSeJ@dor 
Severo .Ciomes,_ formulado com o Ç>bjet!v}l de 
obter infoirnações_ sobre a reforp1a,- a.Jfap.de:-

. gária. 
N? 702/89, de 27 de julho próximo passado, 

do Ministério da Fazenda, encamin.hando o 
Ofício Presi~1.96.?/89, dq Bat)co_ Çenti:a1 qo 
Brasil com a complementação do~ esdareçi
mentos sobre os. quesitos constantes- do Re
querimento n? 204, de 1989,' dé :;~Ufuria dq 
Senador Itamar Franco, formuladO Com o ob
jetivo de obter -inforffiações sob.r~ oPêraÇõe.S 
realizadas pela Companhia Vale do_Rio Doc_e. 
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Oficio Oferecer _cursos profisSiOTtalizcJnte-s 'de -boa 
qualidade aos jovens do interior do Estado 

DO GOVERNADOR DO propiciará a esta Sigftificathra· Parcela da poplF 
DISTRITO FEDERAL J~ção condições de garantir seu sustentO de 

N9 1.180/89, de 30 de junho passadÔ, enc;:a- _ forma_ condigna, a partir da necessária qualifi
rilinhando esclarecimentos do Governo do . _cação para o trabalho, e permanecendo radi-
Distrito Federal sobre os quesitos ConsianieS cada em sua terra de origem. 
do Requerimento n9 268, de 19$9, de autoria Sala das Sessões,-2 de agosto de f989. 
do Senador Maurício Corrêa, formulado com -Senador Ronaldo Aragão. 
o objetivo de obter informações acerca do an~ (À Comissão de Educação - compe-
teprojeto de arquitetura para adaptação do tência terminativa) 
Brasil ia Palace Hotel, objeto do Processo -_n9 
111.001411/89- Terracap. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa) 
-0 ExpédienteiiâO Vai à pUblicação. (Pausa) 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo 
Sr. ]9-5ecretárfo. 

São lidos os se9Uintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 201, DE 1989 

Autoriza o Poder ExeCudv08 criar i1 EscO~ 
la Técnica Fedeia/ de-Càcõal. no EStado 
de Rondônia. 

O Congresso Nacionãl decretã: 
Arl ]9 Fica o Poder Executivo autorizado 

a criar a Escola Técnica Federal de Cacoal, 
no Estado de Rondônia. 

Art_29 A Escola Técnicà Federal-de-ai
coai manterá cursos de nível médio e profis
sionalizante, a sereJll definidos pelo Ministério 
da Educação, destinados à formação ele têcni.; . · 
cos para atenderem às neCessidades sócto-e
conômicas da região. 

Art. 3~ A instalação do estabelecimento 
de ensino de que trata esta lei ocorrerá imedia~ 
tamente após a iildusão, no Orçamento da 
União, das dotações para tanto necessárias. 

Art 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. -

Art. 59 Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O Estado de Rondônia é um exemplo con
creto de uma região que, procurando desen
volver~se economicamente, encontra na extr~ 
ma deficiência de mão-de-obra especializada 
um forte obstáculo que precisa ser superado. 
J:ieste sentido, a criação de uma Escola Téc
nica Fê'deral em Cacoal apresenta-se como 
imperativo no esforço de dotar o estado de 
pessoal qualificado para atender à demanda 
do mercado de trabalho. 

Implantar uma Escola Téc:Tiica Federal em 
município do interior significa não apenaS ror
mar pessoas habilitadas a enrrentar o mun.do 
do trabalho, o que em si mesmo é louvável, 
mas, ainda, contribuir para regionalização do 
ensíno,legitimando-o por uma política de fa
zer as coisaS onde elas acontecem. 

O espírito QUe norteia o Presente projete 
de lei é o de compreender que o ensino técni
coé,deumlado,in~entoparaodesenvol~ 
vimento nacional e, de outro, elemento revitali

, zador do sistema de ensino vigente no País. 

PROJETO DE iEJ DO SENADO' 
1'1' 202, DE 1989 

AutoriM o Podei ÊieCúb'vOií CriBra ESco-_ 
la Técnica Federal d~_ G_ila]iiri-Mirlin, no 

-- Estado de Rond6nia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 Fica o Poder Executivo autorizado_ 

a criar a Escola Técnica Federa! ~e GJ-Iajará
Mirim, no EStado de Rondônia. 

Art. ·2~ A Escõlci TéCnica F'eaéral de'Gua
jar4-Mirim manterá- cUiSoS_-cfe' níVel m-édio e 
prçfissionalizarite, a serem definidos pelo Mi
nistério da Educação, destinados à formação 
de técnicos para atendere;m às necessidades 
sócio-econômlcas da região. . _ _ · . 

Art. 39 A inst_a!ação do estabe:lecinlento 
de ensino de que trata esta lei ocorrerá imedia
tamente após a inclusão, no Orçamento da 
União, das dotações para tanto necessárias. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. _ 
, · .J\rt. _ 5.9 • Revo,gam..-se_ ·as disposições em 
contrário. _ -

'.· 
-JustlOcação 

A criação da Escola Técnica Federal de 
Guajará-Mirim vincula~se ao esforço que o 
Brasil empreende nos últimos anos no sentido 
de. promovendo a expansão e a melhoria do 
ensino de ~ Grau, ,:tiustar a oferta: deste nível 
de ensino às exigências de um mercado de 
ttãbalho em processo de expansão: 

O caso de Rondônia, particularmente, está 
a exigir do Poder PúbUco atenção redobrada 
com vista à fcinnaÇã:o de rTião-de-obra qualifi
cada, apta a participar ativamente no processo 
de desenvoMmento económico do Estado. 
Contando com- Unia' UnrCa uiliversidade, o Es
tado teria em eScolas téC:riicas uma salutar 
garantia de novaS alternatiVas de formação no 
âmbito do 29 Grau de modo a evitar estrangu
lamento nO acesso à educação superior. 

A localização da escola em Guajará-Mirim 
b~ca atender a um outro objetivá de acen
tuado cunho social: o acesso a-O" ensino proflS
sionalfzante, por pa~ da P?Pl:liação jov~fl"! do 
interior do Estado. Assjm, ao tempo em que 
se responde positivam~te à demanda regio
nal, contribui-se para a fixação do homem em 
sua terra de origem, descentralfzando e disse
minando o desenvolvimento. 

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1989. 
-Senador RO!Jakio Aragão. 

(1'\ Comissão de Educação - compe
tência teimfnativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 203, DE 1989 

Dispõe sobre o registro de pessoas fisi
cas ou jurfdicas Junto às Casas do COn
gresso Nacional, para os fins que espe
dfica, e d~ outras providências. 

- O Congresso NaC:::Ioi-tài decreta:-

Art. 19- As pessoas físicas ou jurídicas que 
exercerem qualquer atividade tendente a in
fh.!_t;nciar o proceSsO 'legislatiVo, deverão_regis~ 
trar-se· perante as Mesas Diretóras do senadO 
Federal e Câmá:ra ·dos Deputados. 

• Art_ 29 As M~as_ Diretoras do Senado Fe
_defãl e da c-arriara. doS Depútados providen
darão o registro_ de que trata o artigo anterior, 
e distribuirão credenciais para o acess-o a·cada 
uma das Casas do Congresso Nacional, regu
lamentando o modo e limites de sua atuação. 

· Art. -39 As pess~s físicas ou jurf~cas re~ 
gistradas junto ao Senado Federal e à Câmara 
dos Deputados, -deverão encaminhar às res~ 
pectivas Mesas Diretoras, at_é 30 de junho e 
30 de dezembro de cada ano, declaração dos 
gastos relativos à sua: atu.:!ção perante aquelas 
Casas do CongressO, discriminando, necessa
riamente, as importânCias Superiores ao Valor 
çorrespondente a 3.000 BTN. 

·§ · ]9 Da_ deçlaraÇ~~ pre~ta ·neste artigo·. 
constará, obrigato~rp~r:tte.. quanqo_ p~~stéJ.4a. 
por pessoas físicas ou jurf9icas contratadas 
por terceiros, a indicação do interessado nos 
seiviços; _o projeto ·cuja aprovaÇão ou rejeição 
é ~de_fendida, ou a niatéria cuja discussão é 
desejada. -
. -§ 2~. Em se tratando de pessoas jurídiCas, 

ou de associações ou escritórios de serviço 
informalmente constituídos, serão fornecidos 
dados sobre a constituição ou assoCiação, _só
dos ou assocjados, capital social, número e 
nome de empregados e dos que, eventual
mente, eSfiVefem em sua_ folha de pagamento: 

§ 39 As pessoas flSjcas ou jurídicas regis
trad~ declararão, .além de outros .elementos 
exigidos pelas Mesas Diretoras do SenadO e 
da Câmara, ô recebimento de qualqUer doa
ção de valor superior-ao indicado neste artigo. 

Art 49 As despesas ·efetuadas fora da ór
bita _do Congresso, pOr" peSsoas físiCas oujuri~ 
dicaS regfs-ti'adas, no ambito das atividades d_e
finidas no art lq, também deverão ser deda
raçlas às Mesas Diretoras_do Senado e da Câ~ 
mara. 

M 59 A omissão nas declarações-ou em 
respo;sta a indagações _da Mesa Diretora de 
qualquer das Casas do Congresso, ou a tenta
tiva ·de ocultar dados ou confundir a f!SCa1iza
ção, implicará, de início, em advertência e, 
·em caso de reincidência, na cassação do re
g~ com o impedimen~de acesso às_ CasaS 
do _Congresso, sem prejuízo do encaminha
mento de documentação ao Conselho Admi
nlst'rativo de Defesa ~cp!)ômica- CADE, paK 
rei apuração e repressão do abusQ_de poder 
ec:onômico, nos termos da Lei n9 4._137, de 
1 O de setembro de 1 96.2~ -
- Árt 69 ApliCa~se, paia efeito de. caracte~ 
rização e repressão de ates de abusos de po-
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der econômico, o d1posto na Lei nQ 4.137, 
de 1 O de setembro de 1962. 

Arl 79 As Mesas Diretoras do Senado e 
da Câmara, à vista das fichas de Registro e 
das Declarações prestadas pelas pessoas físi
cas ou jurídicas, providenciarão: 
I- divulgação de relatório semestral, de 

acesso público, contendo as declarações pres
tadas pelas pessoas físicas ou jurídicas regis
tradas; 
n-convite para comparecimento, no me~ 

mo dia, hóra e local, às pessoas fisic;as ou 
jurídicas que defendem interesses aritagôni
cos aos de outras que tenham marcado Com
parecimento às CaSãs do Congresso, suas co
missões e 6rgãos de assessoramento, para 
prestaçao de esclarecimentos ou subsídios. 

Art. 89 A presente lei entra em vigoÍ' na 
data de sua publicação.~ 

Art. 99 Revogam-se as disposições em_ 
contrário. 

Justificação 

Esta proposição teril o Objeti.vo de trazer, 
com pequenas alterações, novamente à consi
deração da Casa:;-Çfrbjeto que apresentei na 
legislatura anterior sobre o "instituto Lobby", 
arquivado por força de dispositivo regimental. 

Vrsa a proposta ampliar e aperfeiçoar a disci
plina lega] dos grupos de pressão-ou de inte
resse, com atuação junto às Casas dO Con
gresso Nacional. 

Como é sabidO, no âinbito das derriocradaS 
modernas, sensíveis às vicissitudes da reali
dade social, as transformações oconidas nos 
tempos atuais têm propiciado o surgimento 
de sociedades cada vez mais complexas, cujo 
progresso implica na multiplicaçãO de interes
ses, ditada pela crescente especialização e di
versificação das atividades hwnanas. 

Tal fenômeno deu surgimento aos diversos 
grupos representati~os_dos anseios_dos distin
tos Segmentos que constituem a soCiedade, 
os quais procuram pressionar o poder público 
com .o intuito de obter decisões compatíveis 
com as suas idéias e aspirações. 

Vale destacar- ·como, aJiás, já se afirmou 
- que "a democracia- social não exprime a 
vontade do homem empiricamente insulado, 
mas referindo sempre a_ uma agregação hu
mana, a cujos interesses se vinculou". 

Nesse quadro, os grupos de pressão en
quanto se empenham p-or influir junto ao po
der político pugnando pela eficaz administra
ção dos legítimos interesses que convém ao 
desenvolvimento de suas atividades, desem
penham destacado papel como força social 
capaz de promover a aproximação entre a co
munidade e o Estado. 

Tal condição de importantes veículos de 
afirmação da vontade coletiva é reconhecida 
no ensinamento de destacados publicistas, 
entre eles J.H. Kaiser, segundo o qual os gru
pos de pressão situam-se na esfera interrrie
diária entre o indivíduo _e o_ Estado, represen
tando interesses que se tomaram politicarrien
te relevantes. Sanchez Agesta, a exemplO de 
M. André Mathiot, os conceitua como "forças 
sociais, profissionais, eConõmtêas e espirituais 

de uma nação, enquanto aparecem organi
zadaS_ e _at;iyª('. 

_O momento brasileiro atua1 cria_ condições 
favoráveis ao florescimento desses grupos or
ganizados, buscando influir nas decisões que 
afetam diretarnente seus interesses. 

Ademais, o advento da nova ConstituiÇãO 
trouxe, entre oUtraS conQUiStas, normas volta
das para a prática da democracia participativa 
e-do fortalecimento do _Congresso Nacional. 

Tais preceitos ensejam, como conseqüên
cia, também, o fortalecimento do "lobismo", 
posto que não há democracia participativa 
nem poder leg!s1ativo atuante sem a presença 
de instituições intermediárias fortes que os 
lobbies representam. 

O fortalecimento do Poder l,.egislativo, de
corrê_ncia natura] do processo de aperfeiçoa
mento institucional que vive a Nação, haverá 
de_desloccu: para o Congresso Nacional, a pou

- eo_e-po:uc-o,"a ·pressão dos grupos organizados 
ou em formação. 

Daí, a necesSidade de se dotar as Casas 
do Congresso dos mecanismos adequados 
de utilização daquelas forças sociais, estabele
cendo controles para resguardo do papel 
maior que lhes incumbe. 

Resoluções baixadas tanto pela Câmara dos 
Deputados, quanto pelo Senado Federal, já 
dispõem sobre a ação dos grupos de pressão 
e dejnteresse. 

- É inquestiOnável, agora, em face da reali
dade brasileka, que se deve dispensar trata
mento legal mais abrangente, capaz de com
Preender os mais diversificados Setores so
ciais. 

Essa_ rriedida, desejada e necessária, há que 
revestir-se, também, de instrumentos de con
trole que permitarõ preVenir oe expurgar even
tuais tentativas de canalização de interesses 
inadequados e da má influência do poder eco
nômlco, que possam diStorCer as decisões das 

--duaS- Casas de representação popular. 
O projeto de lei em causa, além de dispor 

do credenciamento de representantes de as
sociaçóEis, de grupos, escritórios ou pessoas 
tisicas, _visa, igualmente, a estabelecer instru
mentes de acompanhamento da vida finan
ceira das __ entidades e pessoas envolvidas no 
processo e viabilizar o indispensável jogo de 
pressão e contrapressão de interesses, sobre 
ensejar fiscaliza_ç_ão do público em geral, pelo 
acesso a relatórios periódicos. 

Estou certo, pela relevãnda da medida ora 
proposta, e em fcice das razões aqui expostas, 
que, com o indispensável apoio dos eminentes 
pares, será o presente projeto convertido afinal 
em lei. 

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1989. 
-Senador Marco Maciel. 

- (À Comissão Díretora ~ competência 
terminativa) 

O SR. PRESIDEI'fiE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetosJidos serão publicados_ e reme
tidos às comissões competentes. 

O SR.. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritoS. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antô
-nio Luiz Maya. 

O SR. ANTÓNIO LWZ MAYA (PDC
TO. Pronuncia o seguinte discurso.)- SL Pre
sidente, Srs. Senadores, a educ.ação, excelsa
ment.e_ conside(ada como base do soei~, tem 
constatado como meta prioritária de todos os 
planos de governo elaborados nos últimos vin
~ e cin_co anos. 

Em que pesem aos resultados educacionais 
alcançados neste óltimo quartel de tempo, é 
inobjetável conçluir que a precariedade dos 
serviços educacionais e a fragilidade das pro
gramações, cOnstantemente modificadas da
da a descontinuidade_ administrativa do pró
prio Ministério da Educação, podem ser res
ponsabilizadas pelos inúmeros insucessos 
que têm sjdo observados no setor. 

Ainda somos o reflexo_de um país de analfa
betos, desempregados e sem educação. 

Milhões de_ brasileiros_ de todas as idades 
viverri em estçJao_ -de extrema periúria, sem 
qualquer participação nos frutos do desenvol
vimento, expurgados que foram até dO pro
cesso educativo. 

O analfabetismo, um dos maiores compo
nentes dessa imensa divida social, aumeritado 
·pelo contirigente de analfabetos funcionais, 
caso não sejam tomad.,s dedsõ~s Políticas 
acertadas para sua erradicação, atingirá, na 
pã.Ssagem do século, uma populaçãO-de mais 
de 50 milhões de habitçmtes. A democ;rcrtj
zação das oportunidades educacionais, perse. 
guida durante anos, longe. está de. ser alc~m
çada, porque exi_stem mais de sete __ milbQ~ 
de criança:s que não participam dO eil.Siilõ flin.;
damental,- dever do Estado, obrigatório e gra
tuito. 

$Orna-se- a-_~essã _população a geração dos 
milhões de crianças não_ atendidas pelã educa
ção pré_-es_colar, privadas dos mais importan
tes cuidados infantis, já compfOmetidos e 
marcados pela erosão da desnutrição e da 
pobreza. 

A evasão e a repetência continuam sulcan
do o caminho daqueles que ingressam no en
sino fundamenta] e, de cada 100 àianÇas que 
ink:iám a· Piim"eira série, apenas 18 concluem 
esse nível de ensino. _ _ 

Violentada pelas injustiÇas sodals, a criança 
brasileira fica desarmada diante dos des~fiQs 
da vida, por falta de educação. __ 

Não menos comprometedor é o qucidrX) h"u
mano do ensino médio, bastante seletivó de 
matrícula reduzida. Nele se constata o fracasso 
de uma proftsslona1iza-ção desvinculada da 
reB.Iidade brasileira, responsável até hoje pela 
carê_ncia de mão-de-obra qualificcida, de que 
se ressente o setor económico dó_Paí~. 

O ensino superior, seguindO a ·marca do 
seu elitismo, prolifera em de_sarticulação, tanto 
com -os níveis anteriores do ensino quanto 
com as reais necessidades do de.senvolvim~n
to nacionaJ e regional, no que concerne aos 
avanços científtco~tecn_Q!ógicos. 

Demais _9.isso, as instituições federais de en
sino superior, consumidÕraS de mais de 70% 
dos recursos federais destinados à edu__cação, 
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não vêm cumprindo a sua verdadeira_ função 
sócio-intelectual,, a de produzir e disseminar 
o conhec.imento, como centro de integração 
e de prestação de. serviços às populações ca~ 
rentes das comunidades onde estão inseridas. 

São milhões de metros quadrados de árell 
construída, inclusive com a inversão de monu
mentais dotações de recursos internacionais, 
hoje engrossando a nossa dívida externa, que 
não estão sendo aproveitados totalmente em 
sua capacidade física, porque a grande maio
ria da população-carente que chega ao ensino 
superior tem que estudar no período notumo, 
em escolas partiCulares pagas, devido à ociosi
dade das institUiÇões públic~ nesse bOráiio. 

Diante da atual situação, constata-se que, 
para um País continente como o Brasil, o pro
blema educacional não se resolverá com des
taques enfatizados em cartas de intenções. 

E preciso atacá-lo em suas raízes mais pro
fundas. É preciso vislumbrar o ente eduCativo 
em sua essência e reconhecer-lhe a dignidade 
de pessoa humana, independentemente dera
ça, sexo, idade ou etnia, dotada de .liberdade, 
inteligência e vontade e merecedora de parti
cipar da felicidade que lhe foi destinada pOr 
Deus em sua criação. -

O projeto de lei, que ora apresentamos para 
tramitar nesta Casa de leis, é fruto de nossa 
preocupação de educador e do desejo de con
tribuir com tdéias e principfos para enriqueCer 
o fórum çirtvilegiado que se iniciará nesta Casa, 
cOm as reflexões __ e debates sobre as diretrizes 
e bases da educação nacional. 

Embasada nos dispositivos constitucionais 
vigentes, esta proposição procura conciliar a 
educação como -direito público subjetivo de 
cada cidadão, com o dever do Estado e da 
sociedade de educá-lo e com a liberdade de 
opção pelo tipo de escola que desejar. 

Busca compatibilizar as a tua is necessfdades 
de_ atendimento educacional de que carece 
a população brasileira com a- realidade dos 
meios materiais e dos recursos fmanceiros 
existentes,' independentemente de ser a escola 
pública, particular, confessional, filantrópica 
ou comunitária. 

Dada a incapacidade do Estado de univer
salizar as oportunidades educacionais me
diante a escola institucionalmente _organizada, 
inova em a1gumas modalidades de educação,_ 
porque admite a necessidade de novas alter
nativas que aceitem a autopreparação e que 
utilizem _tec_nologias mais abrangente~. 

Fu-ndãmenta-se nos principias da subsidia
riedade, da participação, do plura1fsmo de ins
tituições educativas, da não-discriminação, da 
educação e do saber como construção con
junt21 do educantio e do educador e da tndlsso
ciabilidade das componentes realizadoras e 
produtoras do trabalho. 

A subsidtariedade assegura o respeito às 
competências próprias dos diversos níveis da 
gestão do ensino, vedando a interferência d_e_ 
um nível no outro e a pretensão de os níveis 
superiores se julgarem no direito de substituir 
os inferiores. 

A participação é o corolárto da democracia, 
exigindo, pois, que os órgãos da educação 

admitam e recgnhe~am o poder decisório das 
comunidades educativas, desde que não im
plique um corporativismo casuísta e interes
seiro, ou um sectarismo ideoJógico. 

O plurali_smo de_ i_nstituições educativas e 
a não-discrtminação, intimamente entrelaça
dos, objetivam a viabilização de instituições 
estatais, particulares e comunitárias,. promo
vendo o bem comum e impedindo o mono
pólio da edeftação, quer pela estatização, quer 
peJa privatização,- quer -pela comunitarização. 

A educação _e_ o saber _çorno constrtrção 
conjunta do educando ~ do educador é o fun
dam~nto para superar a idéia de que educar 
é"Obe'decei,-submeter-se. Enquanto se cõrisi~ 
derar que a função da escola é .transmftir o 
saber Sistematizado, se estará repetindo o sis
tema autoritário da sociedade e fazendo da 
educação_ um ato de imposição e não de cons
trução co_~j_~nta. 

A pessoa humana, por natureza íntima ser 
soda! e sujeito de seu processo histórico, en
contra sua verdade, participando efetiva e ple
namente da vida da comunidade ·e da socie
dade, numa relação de amor, alimentada pela 
liberdade_ e pela justiça. 

----, A indissOciabilidade das componentes reali
zadoras e produtoras do trabalho procura evi
tar que o homem seja tratado meramente co
mo simples instrumento de produção e· o-capi
tal Seja a base, o coe_ficiente e a fmalidade 
da prodUção. 

A atual visão economiêista e mercantilista 
do trabalho deve ser transfiQ"úrãda nunia di
mensão mais humana e subjetiva~ como mo
do de rea1ização pessoal, social e histórica. 

O processo edUC:ãtívo, mesmo quando cha
mado a profissionalizar, deve ser um instru
mento de emancipação humana, de realiza
çãO da cidadania e de reconhecimento da dig
nidade do homem. 

A nova paisagem político-administrativa do 
Pais está embalada pelos ventos da demq
cnidá, da descentra1ização e da repartição de 
_receitas e de encargos. 

No momento em que a t::ducação recon
quista a prerrogativa de obter, através da 
Emenda Cafinõn, a destinação legal e consti
tucfOnal de um percentua1, ainda que minimo, 
de recursos _obrigatoriamente destinados ao 
seu desenvOlvimento e manutenção e, na hora 
em que o MEC no Ofçãniento da União, ob
tém a mais _elevada dotação, ê preciso refletir 
e planejar para que os próximos passos tri
lhem o caminho mais adequado a resgatar 
a melhoria de qua1idade do ensino _em todos 
os níveis, a valorizar os profissionais de educa
çàõ, e a raclona1izar e otiníizãr a aplicação 
desses parcos dinheirOs. riiultiplicando-os em 
milhões de beneficias e resultados positivos. 

A renoVaÇ~o_do Conselho Fede-ral de Edu
cação e a sua manutenção como órgão auxi
liar do MEC, responsável pela elaboração de 
normas e procedimentos, objetiva impor-lhe 
também o papel de avaliar a aplicação dessas 
normas e ajustá-las, quando necessário, ao 
dinamismo do processo educativo e _às pecu
liaridades nã:ciOnaTs e reQíonais, e!aporando, 
periodicamente, diagnóstiCos da situação 

educacional brasileira, com todos os seus indi
cadores de dese.~ '1penho. 

A repartição dos encargos educacionais en
tre as três esferas administrativas do setor pú
blico não deve permanecer letra morta. 

É imperativo que os municípios organizem 
seus sistemas de ensino e assumam os encar
gos com a educação pré-escolar e fundamen~ 
tal. 

Nesse sentido a União e os estados, em 
regime de colaboração, dev:em prestar a assis:

- tência técriiCa e finãnceira necessárias. 
.I:: importanté que se pratique Ó- eSpíritõ de 

C()munidade em sua ver4ª---deira acepção, isto
é~no_'sentido de que o bem comum e coletivo 
sej@ :;;empre superior e--anterior ao bem indivi-
dual pu de grupos. . 

É, pois; com eSsa visão de abertura, de plu
ra1ismo- de idéias e de conc~pções pedagó
gicas que esboçamos estes dispositivos, visan
do, com a educação deste povo, a construir 
uma sociedade democrática, participativa, jus
ta e fraterna, onde a pessoa humana tenha 
condições de pleno desenvolvimento indivi
dual, comunitário e soda!. 

Na linha de pensamento_em que, em duas 
_oportunidades, no primeiro semestre deste 
ano, assomamos. a esta tribuna para falar so
b.re o problema educacional brasileiro, quere
mos passar à Mesa Diretora do Senado este 
projeto_ de lei, que fiXã as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, ju.stamente adaptando 
às novas exigências constitucionais a Lei de 
Diretrizes e Bases ·que hoje está, de algum 
m9do, defasada,_ em .face_ das inovações da 
nova ConstituiÇâ_p._ . - -

Era o queijnhaadizer,Sr. Presidente. (Muito 
beml Palmas.) · 

DOCUMBITO A QUE SE REFERE O 
SR: ANTÓNIO LUIZ fr1A YA EM SEU PRO
tf(JNGAMEJYTV, 

PROJETO OE LEI DO SENADO 
N• , DE 1989 

FIXa as DiretnZes e Bases da Educação Na
cional. 
· O Congresso N_adonal decreta: 

TITULO I 
- Do fim e dos plincfpios fundamentais

da educação 

Art. 19 A educação, inspirada nos ideais 
de liberdade, igua1dade e solidariedade, funda
mentada na dignidade da pessoa humana, 
tem por frm o pleno _desenvolvimento pessoal 
e social. 

Pafágrafo únicci. O fim a que se refere o 
caput deste artigo será efetivado mediante: 
I-a valorização, o respeito e a promoção 

da vida em todas as suas manifestações, bem 
como a busca do seu sentido; 

II -_a convivência solidária, por meio da 
cQmpreensão e reconhecimento dos direitos 
ig~ij]itários, da organização comunitária e do 
pleno exerddo da cidadania; 

lll- o desenvolvimento da capacidade de 
amar na liberdade_e na justiça; 

_IV- a compreensão c(Jtica da realidade e 
sua transformação, pela participação de todos 
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e pela descoberta da consciência de classe, 
visando à construção de estruturas sociais jus
tas e fraternas. 

V- a produção conjunta do saber e a ápro
priação dos instrumentos de compreensão da 
realidade; ___ _ 

Vl- o equilíbrio harmônico entre os avan
ços da ciênda e tecnologia, bem como o res
peito aos valores huinanos sociais; 

VII- o compromisso criativo para com o 
mundo do trabalho, pela fonnação adequada, 
pela apropriação de valores, conhecimentos 
e habilidades e por meio da partilha dos bens 
produzidos; 

vm- o fortalecimento da unidade e a;;l $)li
daríedade entre as raças e os povos, especial
mente os de língua portuguesa e os Jatino-a.
mericanos, fundamentado no respeito às ca
racterísticas culturais próprias das diversas re
giões, paíse,!; e origens; 

lX--a abertura ao transcendente, pelo culti~ 
vo dos valores_ éticos e da di1.nensão religiosa 
da personalidade humana e pelo respeito às 
concepções pluralistas de vida. 

Arl 2° A educação será min[strada C.OOl 
base nos seguintes princípios: 

I- iguladade de condições pãrã ·a acesso 
e a permanênCia na escola; -- -
II-liberdade de aprender, ensinar, pesqui~ 

sar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
lli-pluralismo de idéias e de conc:epçOes 

pedagógicas, aliada à coexistência de institUi~ 
ções públicas e privadas de ensino; 

IV-gratuidade do ensino público em e_sta~ 
belecímentos oficiais; 
V- valorização dos profissionais do ensino, 

garantindo~Ihes acesso à carreira, por via ex~ 
dusiva do concurso público de provas e :tí_tulos 
e assegurando-lhes planos de carreira para 
o magistério público, piso_salarial profissional, 
bem como regime jurídico único para todas 
as instituições mantidas pela União, na forma 
da lei; 

VI- gestão democr_ática do ensiÕo pÚblico, 
na forma da lei; _ 

vn- garantia de padrão de qualidade. 

TíTUlO li 

Do direito à educação e do 
de''el' de educar 

Arl 3° O direito de todos à educação e 
o cumprimento do dever do Estado e da fainí
lia, de promovê-la e inCentivá-Ia, com a cola~ 
boração da sociedade, exigem: 

I- a existência de condições para o acesso, 
continuidade e conclusão dos _estudos no ~o
sino fundamental; 

II-a possibilid.a®__de_ prosseguimento e 
ascensão a níveis mais elevados de ensino, 
de pesquisa e de criação artística para todos 
aqueles que o desejarem ou demonstrarem 
aptidão; 

III- a adoção de modalidade_s altematr{as 
que garantam a validade da educação não-for
mal, em qualquer nível, para aqueles que o 
desejarem; 

IV- a coexistência de inStituições públicas 
e privadas de ensino e a liberdade de opção 
pelo tipo de escola desejada; 

V--:- o estabelecimento de processo de par
ticipação da sociedade civil na elaboração das 
leis de ensino e dos planos de e_ducação, em 
todos os níveis; · 

VI- a criação de condiçÇles para que as 
comunidadeS indígenas se ub1izem de suas 
línguas matem as e de seus processos caracte
risticos de aprendizagem em instituições esco-
lares próprias. _ _ 

Parágrafo único. As empresas, inclusive as 
agricolas em que traba1hem menores, estão 
obrigadas a assegurarwlhes horários de traba
lho compatível com suã. freqüência à escola._ 

Art. 49 O Poder Público, utilizando-se_ dos 
meios legítimos disponíveis na "soCiedade, ã.s- -
segurará o direito de acesso à _educação, me-
diante: - · -

1-a manutenção, expansão_ e melhoria 
dos sistemas de ensino, integrados por redes 
de esc.olas públicaS; -

H- a assistên~ia técnica e financeira aos 
EstadOs, Distrito Federal e Municípios para o 

- desenvolvimento de seus sistemas de ensino, 
assim como o atendimento prioritário à esco
laridade obrigatória; 

m -o apoio financeiro às redes de escolas 
mantidas por grupos de caráter comunitário 
ou pela iniciativa privada que, comprovando 
finalidade filantrópica e beneficente, não distri
buam lucros ou divideni:los e apliquem seus 
_excedentes fi_nçtnc:eiros em educaçãq, nos terw 
mos desta lei; 

IV-a oferta de matrícula em estabeleci
mehtós de ensino nã.o distantes da residência 
dos alunos; 

V- a garantia de bolsas de estudo para 
os que demonstrarem insuficiência de reCur
sos e incapacidade económica contributiva, 
nos termos da lei. 

§ 19 Os valores consignados a bolsas de 
estudo_ ser:ão destina_dos às escqlas que cOm
provem as finalidades especificadas no item 
UI do caput deste artigo, no montante sufi
ciente para cobrir os custos totais dos serviços 
educacionais prestados. 

§ 29 As bolsas de estudo poderão ser pro
porcionais ao nível de carência demonstrado 
pelo alunei, caso em que caberá ao benefi
dado cobrir a diferença financeira entre o valor 
da bolsa e os custos dos s_erviços educacionais 
oferecidos. 

Arl 5o O acesso ao ensino obrigatório e 
gratuito é direito público subjetivo, nos termos 
do art. 208, § 19, da Constituição Federal. 

Art 6? A oferta irregular de vagas no ensi
no obrigatório, pelo Poder Público, ou a sua 
falta, in1poria. responsabilidade da autoridade 
competente, observado o estabelecido no art 
35, item III, da Constituição Federa1. 

j_ 1 o Considera-se autoridade competen~ 
te, para os efeito,s do arl.208, § 29, da Consti
tuição Federal e do c~put deste artigo, o chefe 
do Poder Executivo, a quem cabe prover o 
ensino fundamental. 

§- 29 -ComproVada a falta de vaga, o ãiuno 
~r si ou acompanhado de seus pais ou _res~ 

pensáveis, QU por estes representados, notifi
cará admlriisfrativamente á autoridade com
petente; que deverá suprir a carêncía, median
te a concessão de bols!'lS de estudo em esçoJa 
sens fins lucrativos, mantida pela iniCiativa Pri
Vi3da ou peta comunidade. 

§ 39 A nOtificação de que_trata o parágrafo 
ànterior deverá ser apresentada até o décimo 
dia pOsterior ao do encerrªrn~nto da matrícula_ 
do respectivo cui'so. 

§ 49 A autoridade responsável que não 
providenciar a vaga, em tempo hábil, para o 
aluno freqüentar regularmente o ano letivo, 
ficará sujeita à perda de seu mandato, decre~ 
-tada pelo Poder Legislativo competente, me
diante representação dei intereSsado_ ou do Mi
nistério Público. 

Art. 7o O Instituto.'Btasileiró dê _9éógrafia 
e Estatística, em articula!;ão corn ®_Municí
pios, recenseará, de cinco em·-ciricô ~nos, a 
população da faixa etária sujeita ao en-sino 
obrigatório, 

Art. 89 O Poder Públicõ Munícij:>al fará, 
anúalmente, a chamada da população na id.,_
de escolar do ensino fundamental, informan
do os Pais, respónsávé.fs e alunos em potencial 
.sobre a obri9atoiiedade da freqüêricta à esçola 
e aS iesp·ec;üVãs oportunidades de matrícula. 

Art. 99 __ As_ escolas, artículando-se com os 
cOrtesportdentes sistemas de ensino,- estale
becerão mecanismos de açompanhamento 
da freqüência escolar, mantendo contato com 
os pais ou responsáveis pelos alunos cuja eva
são pareça iminente, a. fim de impedi-la, elimi
nando-lhe as CilUsas. _ 

Art. 1 O. As empresas exif!irão dos apren
dizes e empregãâos menores de idade e da
queles cujos filhos estiverem na f~. e_~.ria 
da obrigatoriedade escolar, cQmprovação de 
matricula e freqüência à escola. 

Parágrafo único. As empresas são obriga
das a comunicar, semestralmente, ao Poder 
Executivo Munic;ipal, as irregularidades ainda 
não sanadas, para as providências c_a~íveis. 

TíTUlO UI 
Da /iberdáde de ensino 

Arl 11. A toda pessoa é assegurado o ple-
no exercido da liberdade de aprender, ensinar, 
pesqUisar- e divulgar o pensamento, a arte e 
o saber, 

Art 12 O ensino é livre à iniciativaprlvada.. 
desde que atendidas as normas gerais da edu
cação nacional e avaliado o respectivo padrão 
de __ qualidade pelo Poder Público. -

. TíTUlO IV 

Da administrçaBo do ensinO _ 

--,-ArL 13. As instituições educacionais 
mantidas pela ·União serão administradas pelo 
Ministério da Educação, observadas as dispo
sições da presente lei e ,as normas estabe
lecidaS pelo Conselho Federal de Educação. 

-Art 14, O Presidente da República, res
peitado_ o pluralismo de_ idéias e de cõncep~ 
ções pedagógicas, expresso na coexistência 
de institUiçõeS estatais ~ de iniciapva privada 
de ensino,- iflSi:ifUifá, -como óri;:rão ilomiativo 
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do Ministério da Educação, o Conselho Fede
ral de Educação, em cuja composiçã-o, aten
ctida a universalidade do saber humano, serão 
observados os critérioS -de comprovada expe
riência profissional na área da educação e de 
representatividade regional. 

Art. 15. O Conselho Federal de Educação 
será constituído por vinte e quatro membros 
nomeados pelo Presidente da República, com 
quatro anos de mandato, escolhidos da se
guinte forma: 

I- dez membros por indicação do Minis-
tério da Educação; 

n-dez membros por indicaçao das entida
des representativas do magistério, observan
do-se a paridade entre instituições públicas 
e particulares de ensino; 

m-quatro membros por indicação de ag.. 

sociações de educação e de sociedades cientí
ficas nacionais, que congreguem educadores, 
professores e pesquisadores, tendo por obje~ 
tivo a promoção do desenvolvimento da edu~ 
cação e de outras áreas do conhecimento a 
ela relacionadas. · 

Art. 16. O Conselho Fedefal de EdUca~ 
ção, além das atribuições a ele conferidas no 
ato de sua instituição. terá cOmpetência para: 

1-avaliar o resultado da aplicação- de sUas 
normas em matéria de educação, proceden
do, se necessário, às correções e alterações 
adequadas; 

II- participar na elaboração, acompanha
mento e avaliação do Plano Nacional de Edu
cação, realizando diagnósticos da situação 
educacional brasileira como subsidio a esse 
planejamento; 

Jll-assessorar o Congresso Nacional-em 
sua função Legislativa, na área da educação, 
quando solicitado. 

Art 17. Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios poderão instituir Conselhos de 
Educação, à semelhança do Conselho Federal 
de Educação, fiXando-lhe atribuições, campo~ 
sfção e normas de funcionamento. 

Art 18. As instituições de educação man
tidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municipios serão administradas pelas 
respectivas Secretarias de Educação, obede
cidas as disposições desta lei e as normas 
estabelecidas pelos respectivos Conselhos de 
Educação. 

Art. 19. As entidades comunitárias e de 
iniciativa privada administrarão suas institui
ções educacionais, com observ!ncia da pre
sente lei e das normas fixadas pelo Coriselho 
Federal de Educação, no caso de estabele
cimento de ensino superior, e pelos Conselhos 
de Educação dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, quando se tratar de estabele
cimentos de ensjno médio, fundamental e de 
educação pré-escolar. _ . _ 

Art 20. As jnstituições educacionais que 
integram cada sistema de ensino deverão de
senvolver suas atividades segundo o ideal de
mocrático, incentivando o respeito pela pes
soa humana e a participação dos diferentes 
segmentos sociais na consecução dos fins es
tabelecidos para cada nível de ensino. 

Art. 21. Agestãodemocráticae_agarantia 
rle padrão de qualidade do ensino, princípios 
fundamentais da organização e da adminis
tração das instituições educacionais públicas, 
serão implantadas pela obseJVância dos _se~ 
gujntes preceitos: 

I- existência de órgãos colegiados nos di
versos níveis de decisão da instituição; 

D- composição dos órg~os colegiados de 
cada instituição com a partidpãção majoritária 
de professores e proporcional dos demais seg
mentos. incluída a comunidade, mediante cri
têrios e normas a- seiem pi"evistos- -em Cada 
sistema de ensino, nos termos da lei, ou nos 
estatutos e regimentos das instituições que 
gozam de autonomia; 

DI-métodos participativOs para a escolha 
dos dirigentes, ressalvada a opção por con
curso público; 
N- incentivo à criação de ass_ociações de 

profissioilais da educaçao, de pais e mestres, 
de alunos e de ex-alunos, além das de caráter 
acadêmico, assegurada a participação nos 
processos decisórios internos. 

§ lç O padrão de qualidade do ensino se
rá _asse_§Jurado, mediante: 

I- avaliação periódica dos resultados das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão de 
seus serviços às comunidades onde estão in
seridas, conforme o nível de ensino de cada 
instituição, garantindo~se o acesso às respec-
tivas informaç_ões; _ 

D- estabdecimento de programa de traba
lho com objetivos, metas e prioridades semes
trais-- e anuais ou plurianuais, a serem cum
pridas em cada instituição; 

III-_controle e acompanhamento da apll-
-- cação dos_reci)ISPS recebidos, pela fixação em 

lei pu regimento, de indicadores de avaliação 
de resultados, permitindo-se às comunidades 
interna e externa o acesso às respectivas infor
mações. 

. § 29 . bs _sistemãS-de _eiJS_ii)o_ ·assegurarão 
às escolãs Públicas a necessária autonomia 
pedagógica, administrativa e de gestão fman
ceira e patrimbriial; Cjue viabilize o se_u funcicr 
namento_·como unidade_ básica responsável 
pelo processo educativo. 

Art. 22. O dispostO nO artigo anterior ~be
decerá às competências c-onstitucionaise le
gais _dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em relação 
às instituições educacionais e às normas pre
vistas em lei sobre controle orçamentário e 
financeiro e sobre fiscalização e finanças pú
blicas. 

Art. 23 .. As institUições educacionais co
munitárias e as particulares ou de inciativa 
privada, dando cumprimento às normas ge
rais..da edl:l_c:açáo nacional, gozarão da neces
Sária autoriOmia pedagógica, cabendo-lhes 
responder por um padrão de qualidade de 
ensino. 

Parágrafo único: A gestão administrativa 
e financ~i.r~ dessas instituições óbedecerá às 
normas de seus estatutos e regimentos, na 
forma da lei. 

TfrULOV 
Dos sistemas de ensino 

Art. 24. A Clriião, os Estados, o Distrito Fe· 
<:1-eral e C?S Municípios organizarão, em regime 
de colaboração,__seus sistemas de ensino, com 
a ·observância da presente lei. 

Art._ 2_5__.. _ A_Uniáo desenVolVerá, preferen
cialmente, a educação superior. 

Art. 26. A eçlucação das comunidades in
dígenas será desenvolvida, prefereõciã.Iriiente, 
pelo Poder Público Federal. 

Art. 27. o~ Estados desenvolverão: priori
tariamente, a educação_ de nível médio, in
cluindo a técnica, só podendo atuar nos níveis 

_ulteriores quando estiverem plenamente aten
didas as necessidades relativas à educ;ação 
fundamental e à educação de nível médio nos 
limites de seus territórios. 

Art. 2R Os Municípios desenvolverão, 
prioritéi.riameote, a "educação pré-escolar e a 
fundamental, só podendo atuar nos rúveis ulte
riores quando estiverem plenamente atendi
-das as necessidades desses níveis de_ ensino 
nos limites de seus territórios. 

Art. 29._ .. É competência da União autori
zar, reconhcer e supervisionar o funcionamen
to-das instituições de_ensino superior, respei
tada a autonomia _das universidades e funda
ções de ensino superior por ela mantidas, nos 
termos da Constituição. __ 7 

Art. 30. É competência dos Estados e_ do 
Distrito Federal áutorizar, reconhecer e super
visionar o funcionamento das escolas de ensi
nomêdio. 

Art. 31. É coffipetência dos MunicíPiOs 
autorizar, reconhecer e supervisionar o funcio
namento das escolas de_ educação pré-escolar 
e de ensino fundamental. 

TirULOVI 
Das kJstitufções (:ducacionais 

Art. 32. A.s instituições educadonais se_
rão estatais, comunitárias e particulares, con· 
forme tenham sido criadas ou estejam sendc 
mantidas, respectivamente,_ pelo Poder Públi
co. pela comunidade ou por grupos ou pes
soas da socidade civil. 

ArL 33. A.s tnstituiçõ_es educaciõnãis co-" 
munitárias são aquelas que: 

I"""":-" em seu trabalho educativo, partem dos 
quationamentos da própria comunidade e da 
região, buscando _o atendimento de seus inte
resses e necessidades; 
n- têm por objetivo o desenvolvimento da 

comunidade, na perspectiva dos incisos- do 
parágrafo único do art. 19 desta lei; 

lli-garantem a prese·nça de representan
tes da comunidade na composição de seus 
órgãos técnico-administrativos ou_ Conselhos 
Superiores; - -- -, - -
. _N- são mantidas com recursoS próprios 

da comunidade, ou· em regime de colabora
ção com o Poder Público, no caso de comuni
dades carenteS; 

Y-- comprovem finalidade não lucrativa, 
. aplicando s_eus excedentes em educação; 

VI- assegurem a destinação de seu patri
mónio a outra instituição congénere ou ao 
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Poder Público, no· caso de encerramento de 
suas atividades; 

VII- preencham_ as e>dgências dos itens 1 
e [I do art. 209 da COnstituiÇão Federal. 

Art -34. As instituições educacionais par
ticulares ou de iniçiativa privada são aquelas 
criadas ou mantid~ por pessoas ou grupos 
da sociedade civil, que preStam serviços edu
cacionais nas coml,lnidac:les em -que estão in· 
seridas"'--

Art. 35. As institituições educacionais fi
lantrópicas, atendj;!ndo a sua função sócio-e
ducativa beneficente, são aquelas que: 

1- não distribUem lucros ou dividendos 
sob espécie alguma; 
li- comprovem finalidade não-lucrativa, 

aplicando seus excedentes financeiros em 
educação; 

m -assegurem a destinação de seu patri
mónio a outra insti_tuiçãQ congênere,- ou ao 
Poder Público, no caso de encerramento de 
suas ativídades; _ _ 

IV-preencham as exigênCias dos itens I 
e II do art 209 da Constituição Federal. 

Parágrafo úniôi- As instituições educacio
nais filantrópicas podem ser confessionais e 
não-confessionais. .-

Art 36. As ins_t;ltyjções educacionais filan
trópicas confessionais_ sãO _aquelas que, man
tidas por uma comuni_dade de indivíduos uni
dos por uma crença __ rellgiosa, imprimem -ca
racterísticas próprias a seu tr.abalho educativo 
e beneficente .. 

TÍTULO VII 
Dos nfvei e das modalidades 

de educação e ensino 

Art 37. A educação, com _Qbjetívos ade
quados às cara~ristlcas d9s educandos, será 
ministrada nos níveis_ de ensino pré-escolar, 
fundamental, mêdlo_ e superior. -

CAPÍTULO I 

Da edução pré..escofilr 

Art. 38. A edu_cação pré-escolar visa ao 
desenvolvime_n_to integral da criança, levando
a a uma convivência Je cooperação e prepa-
rando-a para a vida em sociedade. . 

Art. 39. A famOiª._c:J: comunidade e o Esta
do, engajados num esforço comum, deverão 
propiciar o atendimento ern c:reche .e pré-es
cola às crianças de zero a seis anos de lda9.e. 

Parágrafo único. Particular atenção mere
cerão as crianças portadoras de necessidades 
especiais, por intennédio de acompanhamen
to adequado e competente avaliação de resul
tados. 

Art. 40. O Distriio:bederal e 0$ Municípios 
serão responsáveis._ preferencialmente, pela 
implantação de creches e pré-escolas, contan
do, quando necessário, com a assistência téc
nica e financeira da União e dos EstadÓs. 

Art. 41, Os reCUr,sos pliblicos destinados 
à educação pré-escolar serão aplicados priori· 
tariamente no atendimento às crianças oriun
das de famílias de baixa renda. 

Parágrafo únko. O atendimento de que 
trata o caput deste- artigo incluirá programas 
e _atividades, visando ao engajamento das 
mães e demais familiares no processo edu
cativO. 

CAPITULOU 
Da Educação Fundamental 

Art 42, A ~ducclção fundamental, obriga
tória e _,Qt:abJita,_ ~oi'T) a finalidade-de propiCiar 
q_desenvolvimento íntegra! do educando, visa: 
-I- ~C? dqmÍl)io dos instr._urnentos de com

preensão crítica da realidade, da auto~expres
são e da !:ornunjça_ção çom seus semelhantes; 
n- à formação pará cidadania e à ii'ltegra-

ção e. participação na convivência humana; 
Ilf.:.:ao -comprometimento inicial com o 

· mundo do trabalho; 
IV=- à promoção e· V?Jl9rização da vida em 

todas as suas manifestações; 
---V- à aPropriação dos elementoS essen

ciais_ -à assimilação-da leltura, da escrita ê do 
cálculo; · 
· VI-~ descoberta e cultivo do sentido trans

cedente da existência humana. 
-- Art. 43. AeduCaçãofundamental_serámi
nistrada-em língua portuguesa, em oito séries 
de, n-6 mínimõ; 200 aJas letivoS e 800 hOras 
de trabalho escolar efetivo em cada série. 

Art. 44. O curriculo do ensino fundamen
tai t~á luii_ COTiteúdo m!nimo obrigatóriO-em 
âmbito nacional que incluirá língua portugUe
sa, matemática, ciências naturais, história e 
geografia. 

Parágrafo único. Os sistemas de ensino 
fixarão a inclusão de disciplinas complemen
tares, de forma diversificada, para atender às 
peculiaridades regionais e_ locais, aos planos 
d~ _trabalho educativo das instituições e aos 
interesses e necessidades dos alunos, 

Art 45. O ensino religioso, de m~trícula 
facultativa. constituirá disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino funda
mental, 

Parágrafo único. A disciplina" do ensino re
ligioso, com função integradora çfos contel!
dos curriculares, visa ao cultivo d95 valores 
éticos e da dimensão_ religiosa da persona
lidade do educado. 

Art 46. O ingresso na primeira série do 
ensino fundamental não será condicionado a 
processo seletivo, inclusive os de aferição de 
conhecimentos, devendo, todavia, ser consi
derado o desenvolvimento próprio da idade. 

Art, 47. Os sistemas de ensino regularão 
a adoção de mecanismos alternativos de aces
so ao ensino fundamental em qualquer de 
suas séries, independentemente de escolari
mção anterior comprOvada. 

CAPÍTULO lU 
Da Educação média 

Art. 48. A educa~o média, com a fj_nali
dade- de ampliar os objetivos propostos para 
a educação fundamental e centrada, priorita
riamente, num compromisso criativo para 
com o mundo d.o ~abalho, visa a: 

1- consolidar_ .e _aprofundar os conheci
mentoS que constituem o patrimônio cUltui'cil 
de humanidade: . 

H- adquirir métodos que permitam a cada 
pessoa prosseguir no seu aperfeiçoamento, 
sobretudo intelectual; 

m- desenvolver atitudes e habilidades que 
possibi6tem à pessoa humana a compreensão 
das relações sociais que se estabelecem no 
processo produtivo; 

IV- propiciar aos "adolescentes. mediante 
a asSociàçáo ª_dequada do binômio trabalho 
e ciência, a Compreensão-teórico-prática dos 
fundamentos_ cientificas das . múltiplas técni
cas utilizadas no mundo· Piodutiv~õ, a partir 
do trabalho educativo desenvolvi:do nas esco
las têcnicas e agrotécniCas ~StCiites. 
V- promover o exercido consciente da ci

dadania e o comprometimentO com a__ organi· 
zação comunitária. 

§. 19 A e'i_ucação média poderá ser minis
ti"ãda sob a forma profissionalizante, ou de 
modo {l garantir~ formação acadêmic~ neces
Sáriá-~ ·cOhtiiiuidãâe de ~studqs de níve:lSuiie-
rior. . 

- §" 29 _ A f6Jn1açâo'.de nível .médio, de--pro
feSSores ê esPedãlistas em edUCaÇao; será 
realizada nos termos do que -preceitua o art 
79, § 2• desta lei · 

Art. 49. O curriculo de ensioo médiQ terá 
um.conteúdo mínimO, obrigatório erri.ãmbito 
nacional, que incluirá língua portuguesa, uma 

_língua estrangeira moderna, matemática, 
ciências sociais e humanas, e ciências naturais 

· -e fískas. 
Parágrafo único. A parte diversificada do 

cunículo de ensino médiq será ~da- para 
atender às peculiaridades regionais e locais, 
aos planos de trabalho educativo das institui
ções educacionais e aos requisitos dá termina~ 
lidade escolhida pelos alunos. . 

Arl 50~ Os sisterrias de- ensinO, assegu
rada a_ formação básk:a comum, oferecerão 
a formação técnico-profissional, organizada 
por áreas de atividades em centro?.01J_escolas 
próprias, com carga horária compatível com 
as especificidades do cursO. 

§ ]9 Os critérios e requisitos mínimos pa· 
ra a-organizaÇão é a oferta de cursos de fo_rma
ção técnico-profissional serão estabelecidos 
pelos respectivos Conselhos d!! __ Educação, 
após disgnóstivo elaborado pelas Secretarias 
de EducaçãQ elas {Jnidades Fe_derac@s, articu
ladas com os órgãos do Ministério do T raba
lho, ou a ~e vinculados, responsáveis pela for-
maçãO .. de m_ão-d~~obra._ _ . -

§ 2'1 A 6rganização e a oferta de cursos 
técnico-P-rofissionais de que t;ra~ o parágrafo 
anterior deverá ser compatível com a realidade 
do sisteni._a_ produtivo regional e local e_ com 
as carência_s _evidenciadas nos setõr~ d_o rne-r
C8do de trabalho. 

Art 51. A educação média será realizada 
no rtiínimO de 2.400 horas de trabalho escolar 
efetivo. _ 

Parágrafo úilico. ·Para ingresSo ·nõ ensino 
rriédio, será_ exigida a conclusão do ensino 
fundamental, estudos equivalentes ou auto
preparação na forma_ do art. 72 desta lei. 
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Art 52. Os Poderes -Públicos estabelece
rão, na área de suas respectivas competências, 
programas que visem a estender progressi
vamente a obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio. 

CAPÍTULO IV 
Da educaçiio supel'iot 

Art. 53. A educação superior tem por ob
jetivo promover o desenvolvimento das ciên
cias, letras e artes, a formaçáo htunana e pro
fissional para a cidadania. a difusão cultural, 
o debate de temas que afetam o conjunto 
da população e a contribuição para a solução 
dos problemas locais, regionais e nacionais. 

Parágrafo único. A educação superior será 
ministrada nas universidades, fundações de 
ensino superior e nas instituições isoladas de 
ensino superior, compreendendo cursos de 
graduação e de pós-graduação. 

Art 54. A organização e funcionamento 
das universidades. fundações de ensino supe
rior e instituições isoladas de educação supe
rior, bem como o acesso a elas, serão discipli
nados em estatutos e regimentos próprios. 

Parágrafo único. Para o ingresso no ensi
no superior de graduaç.ao será exigida a con
clusão do ensino médio, estudos equivalentes 
ou autopreparação na forma do art. 72 desta 
lei. 

Art 55. As universidades gozam de auto
nomia didático;-dentífica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, obedecendo 
ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. 

Parágrafo único. .As fuiJ.-dações de ensino 
superior, instituídas e mantidas pelo Poder Pú
blico, também gozam das prerrogativas ex
pressas no caput deste artigo. 

Art. 56. A autonomia didáticO-científica 
de que trata o artigo anterior coitsiste em: 
I- criar, organizar, reconhecer e credenciar 

cursos de graduação, pós-graduação e outros, 
na sua sede ou fora dela, atendendo às exigên
cias do meio sódo-econômico _e cultural e 
obedecendo às normas gerais do Ministério 
da Educação; 
II- ftxar os curriculos de seus cursos, ob

servados os critérios gerais estabelecidos pelo 
Conselho Federal de Educação; 

DI- estabelecer planos, programas e proje
tos de pesquisa cientifica, produção artística 
e atividades de extensão; 

[V- fixar os critérios para seleção, admis
são, Promoção e habilitação de alunos; 

V- ftxar o núrnero_de vagas para cada cur
so, de acordo com as exigências do meio so
da!, econômico e cultural; 

VI- estabelecer o calendário escolar e os 
regimes de trabalho didático, científico e artís
tico de suas diferentes unidades, obseNadas 
as normas gerais do Ministério da Educação. 

Art 57. A autonomia administrativa con
siste __ em: 
I- elaborar e reformar os seus estatutos 

e regimentgs, observadas as normas gerais 
do ConselhO Federal de Educação; 

O-criar o seu qu'adro de pessoal docente, 
_ técnico e administrativq, assim como um pia-

' 

no de cargos e_ salários, atendidas as normas 
geraís estatuídas pelo Ministério da Educação; 

10 -elaborar o regulamento de seu pessoal 
em c._o_nforrnidade com as normas gerais esta
belecidas pelo Ministério da Educação; 
N- fumar contratos, acordos e convênios; 
V- aprovar e executar planos, programas 

e projetas de investimentos referentes a obras, 
serviços e aquisições em geral. 

Art. 58. A autonomia de gestão financeira 
consiste em: 

1--= administrar os rerid.imenioS e_ deles dis.- -
por na forma prevista no ato_ de constituição, 
nas leis e_nos estatutos respectivos; 
II- elaborar seus orçamentos anuais e plu~ 

rianuais, bem como submetê-los à apreciação 
do Ministério da Educação; · 

m-a dotar regime financeiro e contábil que 
atenda às suas peculiaridades de organização 
e funcionamento, respeitadas as leis referentes 
à utilização de recursos públicos; 

[V- estabelecer normas próprias comple
mentares de [jcitação -para compras, obras e 
serviços e, exceto quanto a imóveis, para alie-
nação de bens; 

V- receber subvenções, doações, heran~ 
ças, legados e cooperação financeira resul~ 
tante de convênios com entidades públicas 
e privadas; 

VI- realizar operações de crédito ou de fi-' 
nanciamento, com aprovação do poder com
petente, para aquisição de bens imóveis, insta~ 
Jaçõ~~-e -~guipame_n~os; _ 

VII ~transferir recursos de uma para outra 
dotação; 

Vlll- efetuar transferência, quitações _e to
mar outras providências de ordem orçamen
tária, financeira e Patrimonial necessária ao 
seu bom desempenho. 

Art. 59. Cabe à União assegurar, anual
mente, em seu orçamento geral, recursos sufi
cientes para manutenção e desenvolvimento 
das uni~ersidac_les federai~, das funda_ções de 
ensino superior por ela mantidas e das institui
çóes federais isoladas de ensino superior. 

Parágrafo único. - A União consignará _os 
recursos de que trata o caput deste artigo sob 
a forma d~ dotação global e os transferirá em 
cotas mensais. 

Art. 60. As universidades e demais iÕSti
tuições de educação superior públicas obede
·cerão ao princípio da gestão democrática, as
segurada a exi_stência_ de órgãos colegiados 

- d_eliberativos, com representação de todos os 
segmentos envolvidos na comunidade instltu
c_ión_aL_n_os termos dos_respectivos estatutos 
ou regimentos, observado o disposto nesta 
~!:____ - ~-

Art. 61. Nas_ universidades e dem_ais insti
tuições de educação superior mantidas pelo 
Pod_er PúblicO, õ sistema de escolha de seus 
dirigentes será estabelecido nos respectivos 
estatutos ou regimentos, assegurada a partici
paçiio paritária dos segmehtos institucionais 
no proéesso de votação. 

Parágrafo único. As instituições de que 
trata o caput deste artigo estabeleçerão, em 
seus estatutos ou :regimentos, formas de parti
cipação da comunidade local nesse sistema 
de escolha. 

Art. 62. -A educação superior de pós-gra
duação, feita nas universidades ou em outras 
instituições de nível universitário de reconhe
cida competência, visa ao âprimoramento hu
mano, à formação de profissionais da educa
ção e @O avanç-o científico- e_ tecnológico em 
áreas de especial interesse do conjunto qa 
população ou das capacidades específicas do 
interessado. 

Parágrafo único. Para o ingresso na edu
cação superiqr de pós-graduação, será __ exigida 
a conclusão de cursO de graduação, estudos 
equivalentes ou autopreparação no_s termos 
do art. 72 desta lei. 

Art. 63. Os cursos de Pós-graduação 
C_QITlpreendem, em sentido estrito, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado e, em sentido lato, 
especialização e aperfeiçoamento, _ 

oc CAPITULO·v 
Das modalkiades de educação 

Art. 64. As modalidãdes de educação, 
centradas na diver~idade de características 
dos e-ducandos, terao ob]etivos próprios e, 
quando realizadas na escola institucionalmen
te organizada, deverão observar estrutura cur
riCular flexível, calendário e jornada diária de 
atlvidades adequados e metodologias de ensi
no específicas._ 1 

SEÇÁOI 
Da eâl.lâJçãO dos que a ela 

não tiveram acesso na 
idade própria 

Art. 65. A educação" funda"mental dos que 
a ela não tiveram acesso na idade própria, 
dever do Estado_ e direito de todo o cidadão 
que a requerer; terá como objetivos comple
mentares: 
I-a compreen-são-das relações sociais que 

se estabelecem no processo produtivo; 
ll-a formação para o trabalho. 
Parágrafo único. O Poder Público assegu

rará à clientela de que trata o caput deste arti
go, quando necessário; a organização de pro
gramas de alfabetizãção e o piogressivo aces
so à educação média. 

Art 66. A ffiod.:ilidade de- educaçãO -pre
vista no artigo anterfor, será realizada erri cur
'sos adequados às características e_condições 
~os alunos, que mantenham meçanisroos 
permanentes e a.comçanhamento, apoio e 
avaliação regular das atividades. _ 

Parágrafo único.- Os sistemas de enSino 
assegurarão aos jovens e-adultos que se auto
prepararem nessa modalidade a oferta de exa
mes de avaliação conclusiva. 

SEÇÁOU 
Da EdlJcação Especial 

._Art. 67. A educação especial visa a pro
porcionar, mediante atendimento educacional 
próprio, o pleno desenvolvimento das poten
<:1alidades dos alunos portadores de excepcio
nalidade. 

Art. 68. O atendimento_ de que trata o arti
go anterior é dever do Estado e por ele será 
garantido, de acordo com as normas ftxadas 
pelos órgãos competentes dos s[stemas de 
ensjno. 
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Art 69. O atendimento educacional es
pecializado terá início" na faixa etária da educa
ção pré-escolar por via de ações preventivas 
e educação precoce. 

Art. 70. OS-alunos portadores de excep;.. 
ciona1idade que_tenham condições de se inte
grar no ensino regular de qualquer nível, terão 
assegurada matricula nas instituições educa
cionais públicas. 

Parágrafo único. O atendimento- educa
cional poderá ser feito em c:las_ses, escolas 
e serviços especializadoS, quando as condi
ções espedficas dos alunos portadores de ex
cepcionalidade impedirem sua -integração no 
ensino regular. 

Art 71. A integração à vida comunitária 
dos alunos portadores de excepcionalidade 
será assegurada pela promoção de programas 
de adaptação e a conseqüente formação para 
o trabalho._ 

SEÇÃOIII 
Da Educaçfio não forméJI 

Art. 72. A educação, em todos os nivels, 
realizada fora da escola institucionalmente or
ganizada, com os sem estrutura profissional 
regulamentada, constitui a modalidade da 
educação não formal. 

Parágrafo único. Os Sistémas de Ensino, 
em sua esferas federal, estadual e municipal, 
estabelec_erão normas de acesso a diplomas 
ou certificados escolares para atender às pes
soas que se prepararam e qualificaram pela 
educação não formal, nos diversos ramos do 
saber e nos diferentes níveis de ensino. 

SEÇÃOIV 
Do Ensino à DisMncia 

Art 73. A modalidade de ensino à distân
cia terá como finalidade propiciar ã: adoles
centes e adultos a formação que não possa 
ser obtida no ensino formal e poderá assumir 
a forma de educação aberta,em nível de ensi
no técnico e superior. 

Art. 74. Os Sistemas de_ Ensino poderão 
adotar a modalidade de ensino à distância, 
para todos os níveis, destinada a educandos 
maiores de_ dezoito anos. 

§ 1 ç As Universidades ou instituições de 
ensino superior espedalmente credenciadas 
poderão manter programas de ensino à dis
tância para o nlvel superior e também para 
os demais nlveis de ensino.-

§ 29 As normas de produção dos progra
mas de ensino à _distânda serão estabelecidas 
pelos órgãos próprios de _cada Sistema de En
sino, que definirão as formas para seu con
trole, acompanhamento e avaliação. 

SEÇÃOV 
Da Educaç~o Indígena 

Art. 75. O Ministérlo da Educação e o Mi
nistério da Cultura, com a cooperação do ór
gão de assistência aós índios, assegurarão um 
processo educativo-cultural diferenciado e es
pecífico para cada comunidade indígena, ba
seado no desenvolvimento de programas con~ 
juntos de educação escolar bilingüe e de pes-
quisas interCu1turais. -

Parágrafo único. Os programaS Previstos 
no caput deste arti~o deverão constar do Plano 

Nacional de Educação, observado o disposto 
no § 49 do art. 165 da Constituição Federal, 
objetivando: 

1-preservar e garantir a organização so
cial, os costumes, as línguas, as crenças e 
.as tradições de cada comunidade indígena; 

TI -:_fortalec_er as práticas sócio-culturais da 
língua materna d"e cada comunidade e desen~ 
volver metodolOgias específicas do processo 
ensino-aprendizagem da educação eScolar in
dígena, especialmente no aprendizado de sUa 
segunda língua; 

m- f01mar recursos humanos especializa
dos, destinados à educação escolar indígena, 
assegurando-se a participação de represen
tantes dessas comunidades; 

IV-desenvolver currículos e programas, 
calendário escolar, processos de avaliação de 
aprendizagem e materiais instrucionais dife
renciados e adequados à integração da lingua
gem escrita com a linguagem da imagem, 
como meio de comunicação e expressão de 
cada comunidade indígena. 

TÍTULO VIII 
Dos Profissionais da Educação 

e sua Valorizacão . 
Art. 76. O aceSSO ao exerci elo profissional 

nas instituições oficiais de erisino será feito 
mediante concurso público de provas e títulos. 

Arl 77. Os planos de carreira para o ma
gistério e para os demais profissionais da edu
cação nas instituiçõeS de que trata o artigo 
anterior deverão fixar pisos salariais condignos 
e sern:o-regi.Jiados em lei especial, instituída 
pelo Poder Público da respectiva esfera admi
nistrativa, assegurado o regime jurídico único 
para todas as instituições mantidas pela União. 

Art. 78. As _instituições educacionais co
muriitárias e- particulares farão constar em 
seUS estatutos e regimentos normas especí
ficas referentes à carreira, aos requisitos de 
formação-e-à-admissão--em seus-quadi-os,---dos 
profissionais da educação, obseavada a Legis
lação trabalhista em vigor e as leis de ensino 
pertinéhtes. 

Arl 79. A rormação de professores e es
pecialistas em educação será feita em institui
ções de nível superior. 

§ )9 O exercício do magistério nos niveis 
fundamental e médio exigirá formação em 
curSCfSUperior de graduação. 

§ 29 A preparação de professores para a 
educação pré-escolar e para as quatro séries 
iniciais do enSIDO furi.danienfal poderá ser efe
tuada-em-ciifSos de nível médio, com forma
ção específica e estágio supervisionado para 
admissão à regência de classe, organizados 
de modo a garantir a compreensão teórico
prática dos fundamentos da educação e dos 
procedimentos que caracterizam o trabalho 
pedagógico nessas etapas da vid.a escolar dos 
educandos. 

-Art. 80. Os professores, para a educação 
especial e para a educação dos que a ela não 
tiveram acesso na idade_ própria, serão habili
tado_s em ·cursos de formação de nível médio 
ou superior, adequados à natureza e às carac
terísticas dessas atividades,educacionais. 

Art 81. A comPlementação pedagógica 
para proressores das disciplinas técnicas de 
nível médio, bem como de língua estrangeira, 
poderá ser feita erri cUrsos de _nível SUperior, 
observadas as normas estabelecidas pelos sis
temas de ensino. 

Art. 82. A formação -de profissionais da 
educação para o exercido das funções de ad
ministração, supervisão ou orientação educa
cional será feita em cursos de graduação, com 
licenciatura plena, ou em cursos de pós-gra
duação. 

Art. 83~ Os professores de ensino_ religio
so terão formação específica ou complemen
tar, obtida em instituições de educação supe
rior, reconhecidas pela autoridade religiosa. 

Parágrafo único. Excepdonalmente, a for
mação de que trata o caput deste artigo pode
rá ser realizada em cursos organizados por 
instituições religiosas credenciadas junto ao 
competente órgão de ensino. 

Art. 84. Os sistemas de ensino criarão 
mec~ni_smos que assegurem o constante 
aperfeiçoamento e atuaJização de seus profes
Sores. - -

§ 19 Atenção _especial será dada à qualifi
cação necessária ao exercíc_io do magistério 
para os atuais professores leigos, com vistas 
à sua valorização. -

§_ 29 Os mecanismos de aperfeiçoamen
-tO, att.ialização e qualificação de que trata o 
caput deste artigo e seu § )9 serão igualmente 
adotados nas instituições educacionais comu
nitárias e nas mantidas pela iniciativa privada, 
nos termos desta lei. 

TirULOIX 
Dos Recursos paro a Educação 

Art. 85. A União, os Estadôs, o Distrito Fe
deral, os Territórios, os Municípios, as empre
sas, a família e a sociedade em geral são res
ponsáveis pelo financiamento do ensino e de
verão integrar recursos e esrorços para pro
movê-lo e aperfeiçoá-lo. 

Art 86. S~o recursos públicos destinados 
à educação os originários de: 
I- receita de impostos próprios da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios; 
ll- receita de transferências constitucio

nais e voluntárias; 
m- receita do salário-educação e de outras 

contribtüç~s sociais; 
IV- receita de incentivos fiscais; 
V- receita decorrente de "roya1ties" pagos 

a Estados e Municípios; 
VI- outros recursos previstos em lei. 
Parágrafo único. A lei estabelecerá, no 

prazo máximo de cento e vinte dias, o cálculo, 
a inç_idência, a arrecadação e demais procedi
mentos relacionados com as receitas previstas 
nos ttens m e N. 

Art. 87. Os reCUrsos públicos aplicados 
em educação deverão garantir prioritariamen
te: 
I-a universalização do ensino fundamen

tal, como direito público subjetivo; 
ll ---a erradlcação do analfabetismo; 
m-a progressiva extensão de obrigatorie

dade ao ensino médio; 
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IV-o atendimento educacional especiali
zado aos portadores _de defidênda; 

V- o atendimento em creche e pré-escola 
a crianças de zero a seis anos de idade; 

VI- a oferta de enàíno regülar notumo, 
adequado às condições do educando; 

VII -a elevação do nível qualitativo do _en
sino; 

VIII- as condições adequadas de forma
ção, exercido, aperfeiçoamento e remunera
ção condigna dos profissionais da educação; 

IX-o atendimento ao educando, no ensi
no fundamenta], mediante programas suple
mentares de material didático-escolar, trans
porte, alimentação e asslsténcia à saúde: 

Art. 88. A União apucará, an-ualmente, na 
manutençáo e desenvolvimento elo ensino, 
nunca menos de dezoito por cento, e _os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios, vinte 
e cinco por cento, no mínimo, da receita res_ul
tante de impostos, compreendida a provenien-
te de transferências. -

§ 19 A parcela da arrecadação de impos
tos, transferida pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, ou pefOS 
Estados aos respectivos Munlcipios, não é 
considerada, para efeito do cálculo previsto 
neste artigo, receita do governo que a trans-
ferir. -- -- -

§ 2 9 O não cumprimento dos mínimos 
percentuais previstos no art. 212 da Consti
tuição Federal resultará, obrigatoriamente, em 
crime de responsabilidade da autoridade com
petente, podendo, a juízo do Poder LegiSlativo 
respectivo, importar o afastamento Jimili.ar dô 
cargo ou função e a perda do mandato. 

§ 3~ As diferenças _entre a receita e despe
sas previstas e as efetivamente realizad-as; que 
resultem no não-atendimento dos percentuais 
mínimos obrigatórios, serãO ãpüiadas e coiri
gidas a cada bimestre do ex.erddo financeiro. 

Art .89. As dE:spesás com manutenção e 
desenvolvimento do ensinO serêo apuradaS e
publicadas nos balanços do Poder Público, 
assim -como nos relatórios a ·que se refere 
o art 165, § 3~. da ConstitUição Federal. 

Art. 90. Consideram-se· comà de manu
tenção e desenvolvimento do ensino as despe
sas realizadas com vistas à consecução dos 
objetivos básicos das instituições educacio
nais de todos os níveis, compreendendo as 
que se destinam a: 

I- remuneraçã.o_e aperfeiçoamento do 
pessoal docente e demais profissionais da 
educação em atividade; 

IT- aquisição, manutenção e conservação 
de instalações e equipamentos; 

lll-us_o e sustentação de bens,e serviços 
relacionados com o ensino; 

N -levantamentos estatísticos, estudos e 
pesquisas visarido precipuameil.te ao aprimo
ramento da qualidade e à expansão do ensino; 

V- realização de atividades-melo necessá
rias ao regular funcionamento dos Sistemas 
de Ensino; - · 

VI -concessão de bolsas de estudo; 
VII- amortização e custeio de operações 

de crédito destinadas a atender ao disposto 
nos itens deste artiQo. - - --

Art. 91. Não constituem despesas de ma
nutenção e desenvàlvimento dO ensino aque
las realizadas com: 

I-pesquisa, quando tlão vinculada ao en
sino ou, quando efetivada fora dos Sistemas 
de Ensino, e que não vise, precipuarnente, 
ao aprimoramento de s_ua qualidade ou à sua 
expansãO; 

H- subVenções a instituições privadas, de 
caráter assistencial ou cultural; 

ITI- formação de quã.dros paia a adminis
tração pública, sejam, militares, civis, inclusive 
diplomáticos; 

IV- manutenção ·de pessoal inativo; 
V- programas suplementares de alimen

tação e assistência_ à saúde; 
VI:- obras de infra-estrutura, ainda que rea

lizadas para beneficiar direta ou indiretamente 
a rede escolar. 

Art. 92. Serão aplicados a programas su· 
plementares de_ alimentação e assistência à 
saúde os recursos oriundos de contribuições 
sociais; excefuad_o o salário educação. 

Art. 93.--- Os recursos públicos podem ser 
dirigidos às escolas comunitárias, confessio
nais ou filantróp_icas, deftnidas nesta lei, desde 
que: 

1-comprovem finalidade não lucrativa e 
apliquem seus excedentes financeiros em 
educação; 

ll- asSegUrem a destinação de seu patri
mônio a outra escola comunitária, confessio
nal ou filantrópica, ou ao Poder Público, rro 
caso de encerramento de suas atividades. 

Art. ""94. Os_ órQãOS fiscafizãdores exami
narão, prioritariamente, na prestação de cpn- -
tas de recUrsos públicos, o cumprimento do 
disposto no art. 212 da Constltuiçâo Federal 
e na legislação concernente. 

-Art. 95. __ A União organizará e financiará 
o Sistema Federal de Ensino e prestará assis
tência financeira aoS Estados ao Distrito Fede
ral e aos Municípios, nos termos do art. 211, 
§ ]9, da Constituição Federal. 

Parágrafo único. A destinação dos recur
sàs financeiros levará em conta· a correção 
das diferenças regionais do desenvolvimento 
sódo-e:CQnômico, tendo em vista a renda "per 
capita" regional, a população a ser escola
rizada, o _cumprimento das condições da car
reira do magistério e o progresso quantitativo 
e qualitativo dos serviços de educação. 

Art. 96:- Os EStados organizarãO seus sis· 
temas de ensino e prestarão assistênda técni
ca e financeira a seus munldpiÔs. 

Arl "97. Os Municípios oi'ganizaráo e fi
nanciarão· seu sistem-a de ensino, observado 
o dispo_sio_ f!O § 29 dÕ art. 21_1_da Constituição 
Federal. 

Art. 98. As ~pres~. Inclusive agrícolas, 
são responsáveis pelo ensino fundamental 
gratU"ito ae SeUs empregadOs e dos filhos des
tes, devendo parã i~so contribuir com o salá
rio-educação, na forma da lei. 

AI( 99~- · b Sãiário-edUca"ção será devido 
por todas as empresas e demais entidades 
públicas ou privadas vinculadas à Previdência 
$_ocial, ressalvadas eventuais ex.ceções previs
tas na legislação específica. 

Art. 100. As -emPresaS_ devem-assegUfar 
C"ãPcicitação profiSSional a seus trabalhadores, 
incluSive meilores, em co·operação ·com o Po
der Público, com associações empresariais_ e 
trabalhistas e _com sindicatOs. 

TITULO X 
Do Plano Nacional de Educação 

Art~ 1m. o PlªD9 tjgcional de Eâucaçãci, -
ins~m~-~~o de_ execuç~o das diretrizes e ba
ses da educação nacional, será elaborado com 
a participação da comunidade educativa na
cional, por intermédio dos órgãos represen
tantes de seus vários segmentos. 

Art. 102. O Plano Nacional de EdUcação, 
de _d_u~ação quinqüenal, será estabelecido por 
lei e visará à articulação e ao desenvolvimento_ 
da educação e do ensino em seus diversos 
níveis e modalidades, _à integração das ações 
dos sistemas de ensino federal, estadual e mu
nicipal, obseEVadas as se_guintes prioridades: 
r- erradicação do analfabetismo; 
11-universalização do atendimento esco

lar; 
rn- melhoria da quãlidade de ensino; 

__ ry- formação para a cidadania e o traba
lho~ 

V- promoção humanística, cientilica e tec
nológica da comunidade national; 

VI- capadtação, aperfeiçoamento, vai(l_ri
zaÇâo dos profissiOnais da educação e-d~gnifi
cã.Ção do seu trabalho educativo. 

Art. 103. O Plano Nacional de Educação, 
visando à transparência, objetividade e viabili-
dade de sua exe-cução, fixar"á: • 

a) metas físicas a serem· atingidas com os 
respectivos recursos fmimCeif6s, em coríso· 
nância com a PolítTcã Nacional de EduCaÇão, 
o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orça
mentárias ·e os OrçãriientoS Anuais do Gover-
no Federal; -

b) prioridadeS anuais e plurianuais; 
c) indicadores de impacto social para avalia
~ o de !~sulta4_os _e elaboração de diagnós· 
ticos da situação educacional; 
- d} identificação Precisa dos órgãos respon

sáveis pelo acompanhamento, reajustes 
anuais, controle da execução e avaliação. 

Art. 104. _ QPlano Nacional de Educação, 
dada a sua abrangência e duração, de_verá in· 
c_orporar o planejamento de todas aS ações 
da União em colaboração com as UnLda.des 
da Federação e com os Municípios. 

Parágrafo único; A sistemática _de presta
ção de assistência técnica e financeir:a da 
União aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municfpios e às instituições educacionais da 
iniciativa privada, confessionais, filantrópicas 
e comunitárias, será estabelecida no Plano Na
cional de Educação. 

TÍTULO X! 
Das Disposições Oeraís 

- Art. 105. _O énSíriO notumO tegular, -dev_er 
do Estado: Será oferecido ~m todos_ os níVeis 
de Ems\no, g~rantidos os padrões de qualidade 
e a ade~quação da estrutura curricular, das me_.. 
todologias, do caleru:lário e da jornada díária 
de atividades àS condições do educando. 
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Art. 106. O ensino rural será a_daptado à 
realidade da região agrícola _onde estiver_ sen
do ministrado, mediante a a dação de _cdtérios 
compatibilizados com as estações do ano,_os 
seus ciclos agríco!_as,. as migrações per:ódtcas 
e ~ aq· .. lisição de conhecimentos espedficos 
da vida rural. 

Art. 107. O ensino militar~ assegurada a 
sua especificidade, deverá obedecer aos dis
posjtivos estabelecidos nesta lei e às normas 
dos sistemas ele_ ensino, não podendo ser fi
nanciado com·o_s recursos públicos destina
dos à educação. 

Art. 1 OS. A tr.,nferência de alunos, de 
urna para outra _in_stitulç_ão educacional de 
qualquer nível de en_sino, inc_lusive de país es
trangeiro, será permitida de conformidade 
com os critérios que forem_ estabde_cidos pelo 
COnselho Federal d~ Eduçação e pelos órgãos 
correspondentes dos St:;;te_roas_®_Ensin,Q dÇ>? 
Estados, Distrito_Federal e Municípios. 

Parágrafo único. Nas universidades e fun
dações de educação superior, a transferência 
será regu1ada pelo respectivo colegiado Ináxi-
mo;de natureza acadêmica. · 

At 109.- A organização de cursos ou e s.
colas experimentais, ·com _currículos, métodos 
e períodos letivos próprios, poderá ser autori
zada pelos Conselhos de Educação compe
tentes. 

Art. 110. A administração dos sistemas 
·de ensino e as pessoas jurídicas de direito 
privado poderão adotar, para as instituições 
educacionais de ensino_fundaro_e:niiD por elas 
mantidas, um regimento comum que, assegu
rando a unidade básica estrutural e funcion<;l} 
da rede de ensino, preserve a necessária flexi
bilidade didática de cada escola. 

Art 111. Aos trabalhadores_em ativ:ida.de 
itinerante e a seus dependentes será assegu
rada matrícula inicial, ou por transferência, nas 
escolas públicas locais de erisino fundamentãJ 
e médio, independen(emente de vaga. 

Art. 112. Os Estado_s, o Distrito Federal 
e os Munldpios estabelecerão, em lei, seus 
planos de educação. 

Art 113.- O ensirio da História do Brasil 
levará em consideraçáo a_s !:ontribLiiçõés- das 
diferentes culturas e etnias para a formação 
do povo brasileiro. 

Art. 114. O estudo da filosofia constituirá 
conteúdo obrigatório do ensino médio. 

Art. 115. A educação ambienta_!_ é ele
mento integrante dos cUrrículos escolares, im
plicando a formação de hábitos e atitudes pra
ticados pelo conjunto da escola, não consti
tuindo disciplina esp~ífica. 

Art. 116. A educação física como campo~ 
nente indissociável da educação integrará os 
currículos do_ ensino fundamental e médio. 

Art. 117. As práticas desportivas formais 
e não-formais, direito de cada um e dever do 
Estado, serão oferecidas no ensino fundamen
tal, médio e superior. 

Art 118. Os Sistemas de EnsinQ promo
verão o desporto educacional, tendo como 
finalidade a formação para a cidadania e_ o 
lazer. 

_ Art. 119. A educaÇão artística integrará a 
_estrututa Curricul_ar da pré-escola c do ensino 
fundamental e médio. . _ _ 

Art. 120. O Colégio Pedro n, localizado no 
Rio de Janeiro, será mantido sob a jurisdição 
do SLstemª Federai de Ensinei. 

Arl 121. Ficam revogadas a Lei n~ 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, a Lei nç 5.540, 
de 28 de dezetT'.bro de 1968, a Lei n• 5.692, 
de 11 de. a9ost0 de 1971, a Lei n~ 7.044; de 
18 de- outubro de 1982, assim como as leis 
e oS ·decretos-leis que as modificam. 

Art. 122. Ficam fgUalmente revogados o 
Decreto-Lei n~ 869, de 12 de seterilbro de 
19-69, e a Lei n~ 6~660, de 21 de junho de 
1979. 

Art 123. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em cõntrã:i'ió. 

TfTULO XII 
Das Disposições Transitónâs 

Art: 11 Os Estados, o "Distrito Federal e 
..os Municípios a·da_fltarão sua legislação educa~ 
dona! aos dispositivos desta lei, no prazo máxi
mo cje um ano a contar da data de sua publi-
cação._ - · - - · 

Ait. 2~ As ísntituições edUcacionais adap
tarão seus estatutos e regimentos aos dispo
sitivos desta lei, observadas, no que couber, 
a5 normas dos respectivos slstemas·de ensino. 

Art. 3". Até5 de outubro de 1998 o Poder 
Público _desenvolverá esforços, com a mobili
zação de todos os setores organizados da so
ciedade e com a aplicação de, pelo menos, 
cinqüenta por cento dos recursos a que se 
refere o art. 212 da Constituição Federai, para 
eliminar o analfabetismo e univefSàlizar o enSi
no fundamentaL 

Parágrafo único. O perCentual de que trata 
o caput deste artigo será devido, separada
mente, por cada esfera administrativa do Po--
der Público. ___ __ 

Art: 4~ Até 5 de outubro de 1998 as uni
versidades públicas des-Centralizarão suas ati~ 
vidades de modo a estender suas unidades 
de ensino às cidades de maior densldade po
pulacional. 

-7\rt 5? Inexistindo profissionais da e9uca~ 
ção habilitados para o magistério e para as 
funções de administr_a_ção, -supervisão e orien~ 
taÇão educactonal em número suficiente para 
atender às necessidades do ens.ino fundamen
tal_-~- médiO da região, admitjr-se-á preparar 
o emergencial por meio de cursos _e_ exames, 
durante periodo limitado_ e com validade regio
nal, obededdos os procedimentos estabele
çidos pelos órgãos normativos dos respectivos 
siStemas de ensino. 

Art- 6° _.Q.s_Si~te:mas de Ensino terão o pra
~-:máxinio.de çinco anos, a çpntar da publica
Ção desta leí, para desenvolver esforços neces
sários_ à qualificação para o magistério do atual 
contingente de profeSsores leigos. com vistas 
à melhoria do ensino e à dignificação desse 
profissional da educação. 

M. 79 M licend.~tl!faS de 1 ; grau, atual
mente mantidas por instituições de ensino su
perior, deverão ser convertidas, no prazo máxi-

mo de dois anos, em licenciaturas plenas, as
segurados os direitos dos diplomados e _dos 
qUe se encontram eni. fase de diplomação, 
nessa cnn-dição. -

Art. a~ Fic_a vedada a recondução dos 
atuaís membros do ConselhO Federal de Edu
cação. 

Parágrafo único. As vagas ocorridas a par
tir da Vig~hda desta lei serão preenchidas de 
modo a ser alcançada, progressivamente, ã 
r"epre5entat1vidade estabelecida nos -incisos I, 
n e -Ilr dO ãrt. 14 desta lei. 

Art. 99 Até que se organizem os sistemas 
municipais de erlsino, oS Munidpios continua:. 
rão a observar as normas estabeleçidas pelos 
órgãos cçmpetentes do respectivo sistema es
tadUal de ensino. 

Art. 10. As questões susdtadãs pela tran
sição entre as normas -~té agora vigentes e 
as lnstfi:Uíc!ãs na presente lei serãO resolvidas 
pelo Conselho Federal de_ Educação, 

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

O SR. RUYBACELAR (PMDB -BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr:Presidente, 
_Srs. Senadqres, mais uma vei _ocupo· esta tri
buna para tratar- da situaçãO aflitiva _em _que 
Se ericontram os representantes do Funrural 
em todo o País, executores., a nível municipal, 
do programa que benficia cerca de 6 milhões 
qe apo!?e_ntados no melo ruraL Como é sabido, 
o estabelecimento de representanteS do Fu~ 
rural nos municípios teve como objetivo redu
zir a ihtermeaiaçãó na Obtenção dos bene
ficias e evitar o deslocamento dos usuários 
para sede_s_ de represéntação distantes de seus 
domicílios. é: de inteira justiça, pois, creditar 
aos representantes parte do mérito pela con
solidação do Funrural no País. Entretanto, es
tes representantes, passados bem mais de J O 
.;~.nos do início de seus t_ra_balhos, continuam 
a exercer suas atividades em situação precária, 
justificável apenas no período de implantação 
do siStema. Além de estarem sujeitos a crité
rios políticos para credenciamento ou exone:. 
raçãc.i, exercem· Sua atividade por mais de 8 
horas por dia, com eficiência e dedi<:_ação_, <}_r~ 

candq ainda com o ônus da manutenção das 
instalações- incluindo funcionários_ e mate
ri~ de expediente. Em contrapartida da presta
ção desse serviço, r~Cebem salários irrisórios; 
se considerada a importância da _funÇão que 
desempenham no meio rural brasileiro. ~m 
grande parte das cidades interioranas espalha
das por todo o Brasil, esses representantes 
--pasmem, pasmem os Srs. Senadores -
es_tavam percebendo até o mês de maio ·do 
corrente ano e, o pior, Sr. Presidente, conti
nuam, a quantia de 53 cruzados novos por 
mês e, mesmo assim, com atraso de 30 dias. 

Aqui estâ, Sr. Presidente, um comprovante, 
que eu recebi das mãos de um representante, 
çom mais de 15 anos de trabalhos prestados. 
Demóstenes da Silva Nunes, do Município de 
São Desidério, Bahia; hoje, parece-me, faz 8 
dias que el_e me entregou_ esse do_cu!TI_ento. 
pas_sei no escritório próprio do representante 
Demóstenes da Silva Nunes, com máquina 
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de escrever, balcão, prateleiras, tudo bern arru
mado. Percebeu ele, Sr. Presidente, um con
tracheque no valor de NC~$ 53,82.1$so_ é um_a 
vergonha! Isso diz multo mal para esse Gover
no que aí está. 

O Sr. João Menezes - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR- RUY BACELAR - Concedo o 
aparte a V. Ex" - -- -

O Sr. João Menezes --V. Ex" trata de 
um assunto importante, que diz respeito_ ao 
Fi.mrural. Esses represehtãrilés do Funrural 
poderiam desempenhar um papel fundamt:n
tal em toda a estrutura agrícola do nosso_ País. 
Mas, infelizmente, como V.~ expõe, não têm 
recursos mínimos de condicionamento. A1ém 
do mais, isso foi transformado também em 
uma função política. Começou quando era 
Ministro da Previdência o Dr. Raphael de Al
meida Magalhães, que passou a usar a nomea
ção desses fis_cais, representantes do Funrural, 
de acordo -cóm o Deputado da região que 
estivesse de acordo com ele. Então, é lastimá
vel que um assunto tão importante comcresse, 
sério, esteja completamente estagnado. É pre,
ciso que haja uma revisão na organização e 
funcionamento do Funhlral, a .fim de que pos
sa, realmente, exercer a sua função, que é 
meritória, importante, e é necessária, sobre
tudo nas zonas pobres do nosso interior. V. 
Ex"' está focalizando um assunto sério e preci
samos levantar o véu para ·encontrarmos solu
ção para ele. 

O SR- RUY BACELAR -Agradeço a V. 
Ex!' pelo aparte V. Ex"', S-eriiidor Joáo Menezes, 
tem toda razão. SoU um homem que gosta 
de fazer justiça e posso dizer, de viva voz, que 

· a criação da apOsentadoria do homem e da 
mulher do campo talvez tenha sido a obra 
mais importante dos governos revolucionários 
deste Pais, nesses últimos vinte anos. 

A situação era, até .então, muito grave, e 
esse sistema de aposentadoria foi implantado 
graças ao denodo, graças ao espírito público 
desses representantes C09f10minados agentes 
do Funrura~ à eficiência e sobretudo à respon
sabilidade não só de encaminhar os papéis, 
a documentação daqueles velhos agricultores, 
mas também e até no sistema de saúde, encaK 
minhando-os para o médico, para o dentista 
em determinados hospitais. Hoje, esses ho
mens percebem a quantia irrisória de Nçz$ 
53,00, isto é, um quartO do s_alá[io_ -mínimo. 
O Governo, qúe deveria cumprir com su-á obri
gação, quando fixa esse 'salário irrisório --que 
nem mínimo é ....... ainda paga a um seu pre
posto, com a responsabilidade que tem, _a ínfi
ma quantia de Ncz$ 53,00. É por iSso que 
não acredito mais neste Governo; é por isto 
que este GoVerno não devia mais continUar 
aí, já deveria ter deixado o Palácio há um ou 
dois anos, tendo em vista os ma1es e a desar
monia que está causando à famí1ia brasiléfra. 

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

O SR. ROY BACELAR- Ouço, -Com- pra
zer, o aparte de V. Ex"' 

O 51', Mauro Benevldes- Nobre Sena
dor Ruy Bacelar, na manhã de hoj~. a Comis
são de Fis_calização e Controle, exemplarmen
-te presidída pelo nobre Senador Roberto Cam
pos, reuniu os seus -integrantes para ouvir uma 
exposição do ex-Ministro da Prevídência So
cial,_Renato Archer, que discorreu sobre_'ª crise 
que envÕIVe a Previdência brasileira, dentro 
de uma sugestão que foi f(lrmulada original
mente pelo erilinente Senador José Afonso 
Sancho. Naquela ocasião, o senador Jarbas 
Passaritiho, que exerceu com invulgar profi
ciéncia --aquela pàsta miniSterial, reportou-se 
a muitas das questões vinculadas à Previdên
cia, e houve uma referência também ao fun
cionamento do chamado Funrural. Portanto. 
no mesmo dia em que se Õuvíu, Desta -Casa, 
o ex~nistro Renato Archer, V. Ex_-\' traz à dis
cussão este problema relacionado com a re
muneração dos chamados agentes do Ftinru
ral. É inacreditável que o próprio Governo se 
exima da responsabilidade de pagar pelo me
nos o salário rnfnimO àqueles que prestam 
à -estrutura previdenciária brasileira. 

O SR. ROY BACELAR - Agradeço ao 
erninente__Senador Mauro Benevides. Peço a 
Deus que o Ministro que aí está_ ouça o apelo 
de V. ~. que também é nosso, no sentido 
de retribuir condignamente esses emêritos 
funciOnários do Governo que têm prestado, 
sem burocracia, um grande ~rviço à Nação 
brasileira 

Quero dizer, também, em resposta ao emi
nente Senador João Menezes, que -a política 
tem prejudicado muito o funcionamento ........,.. 
a política, não, a politicagem - dos repre-sen
tantes do Funrural Veja V. & que na Bahia 
e-em outros estados, ainda hoje, mesmo per
cebendo essa quantia ínfima, políticos, entre 
eles deputados, tentam-tentam, não, conse
guem - demitir funcionários que com deno
do, com paciência,- com dedicação, com 
exemplo digno, conseguiram implantar isso 
no Brasil, mudando, transferindo agentes com 
mais- de 1 O, 12, 15 anos de serviços, e colo
cando novos, -para· perceberem a quantia ínfi
ma de NCz$ 53,00. Se não Joss_e 6 espírito 
público desses homens do interior, acredito 
que não exfstiria mais aposentadoria no Brasil. 
A não ser. que o Governo deseje induzir ou 
incentivar, pagando essa quantia, que cada 
representante do Funrural deixe ~e ser um 
patriota brasileiro e passe a ser um ladrão, 
para poder, inclusive, sobreviver. É isso que __ 
me parece que o Governo deSeja. 

O Sr. João Ménezes - Permite-me V. 
& lJm.ap.arte? -

O SR- RUY BACELAR - V. Ex' tem 
o _aparte, Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes - Está me ocor
rendo o seguinte: é que esses NCz$ 53,00 
deveriam ser NCz$ 530.000,00, que com a 
transforrnaç~o da moeda, ficaram em NCz$ 
~3,00, e nãQ tiVef~rri---o cuidado de corrigir. 
Porque não é concebível pagar-se NCz$ 53,00 
para Um repres_entante do Funrural! Não há 
condição, é uma coisa absurda! Isso tem que 
ser corrigi aO-,_ e V. Ex' toca nesse assunto, nesta 

oportunidade, __ o que faz muito bem, po1 que 
talvez levante esse vé~ para resolver o proble
ma de milhares de brasileiros que estão exer-
c:endo essa funÇ~o. ~ -

O SR. ROY BACELAR - Mas pasmem 
V. Ex,~, Senador Joilo Menezes, e m-eus emi
nentes Colegas: NU:$ 53,82 são para piigar 
não somente ao agente, mas_para pagar toda 
a engrenagem: a casa, o escritório, que é do 
representante, o maquináriq, que é do repre
sentante, a papelada, que é do representante, 
o funcionário ajudante, que é do represen
tante, tudo isso com a quantia ínfima de NCz$ 
53,82. É bom que o eminente Senador Rachid 
Saldanha Derzi, líder desse GOverno que aí 
está, ouça, com toda a atenção e faça de meu 
reclamo o redamo de toda_ a Casa, e leve 
isso ao Senhor Presidente da República, por
que isso é uma vergonha para o Brasil. 

O Sr. Ronaido Aragão - Permite-me V. 
Ex!' um aparte'? -- - -

O SI'. Rachld Saldanha Derzi- Permi-
te-me V. Ex" um aparte?- · · 

O SR. RUY BACELAR - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Ronaldo Aragão, e, 
logo em s_eguida, a V. Ex-' 

O SI'. Ronaldo Aragão - Senador Ruy 
Bacelar, V~ Ex' traz a_ esta Casa,· na tarde de 
hoje, um assunto da maior importância. Esta
mos vendo que no Brasil ainda existe gente 
que quer dar a sua colaboração. Não acredito 
que um cidadão que passe a ser agente do 
Funrur~. ganhando NCz$-53,00 para distribuir 
com tantos, viva disso aí, é preciso- que- se 
corrija isso, neste País. É impossível que esse 
Governo, que corrige tantas outras coisas de 
menor importância, não corrija essa _situação; 
a correção do salário é um direito que tem 
um agente do Funrural, que está contribuindo 
~,até, com a sua boa vontade, porque isso 
aí não é ordenado-para a fJXação=da apose_Q_
tadoria do homem-do cainpo, que é uma mi
.$é:ria e, portanto, não pode ser consid~rado 
um salário. Ora. é mi.Seravel o aposentado, 
bem como aquele sobre o qual recaem as 
responsabilidades. Parabenizo V. Ex" por tratar 
de assuntos relacionados_com esses agentes 
do Funrural. Não é possível continuarm-os nes
te País com salários tão ínfimos como esses, 
que constituem uma miséria. Apelo, portanto, 

-ao Governo para que torne as providências 
que o casó requer. 

O SR- RUY BACELAR - Agradeço a V. 
Ex' pelo aparte. Tem V. Ex" toda a razãO. Ê 
lastimável que isso continue a acontecer no 
BrasiL 

O Sr. Rachld Saldanha Derzi - Permi
te-me V. EX' um aparte, nobre SenadOr Rt.iy 
Bacelar? 

O SR. RUY BACELAR - Ouço· o emi
nente Líder do Governo, Senador Rachid Sal
danha Derzí. 

_. O S_r. __ Ra_çhid Saldanha Derzi- Nobre _ 
Senador RuY Bãcelar, péguntO a V. ~= esses 
salários foram fiXados, agora, pelo Governo 
do Presidente José Samey? 
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O SR. RUY BACELAR - Acredito que 
V. EJ(' sabe que o Funrura1, no Brasil, foi im
plantado no GoVeinQ do ex-Presidente Cé\S
tello Branco, ocasião em que o eminente Se
nador Jarbas Passarinho o-cupou a Pasta do 
Trabalho e Previdência Social. 

Quando esse salário foi implantado, um re
presentante do Funrural, aquele que menos 
ganhava, percebia três salárlos mínimos. Hoje 
está percebendo um quarto de um.sa'lário rni
nimo, eminente Senador Saldanb_a_ Derzi. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzl- to qué 
estou dizendo: ele não foi focado_ pelo Presi
dente José SarneY. EStrãnho que somente 
agora V. Ex' redame, porque essa injustiça 
remonta de há muitOs anos. Acho, realinente, 
um absurdo esse salário para o sustento de 
um pai de famflia. Nenhum de nós pode con
cordar. Vou solfdtar ao Min1stró ·uma informa
ção sobre isso porque, pela Coristitulção; ele 
teda que ganhar, pelo menos. um salário míni
mo. Essa é a primeira redãrriação que ouvi
mos no Senado Federal sobre o valor dess_e 
salário, que, realmente, todos reconhecemo-s 
ser uma indignidade.__ Isso não é salário mí
nimo.-

O SR. RUY BACELAR- Eu sinto contra
dizer V. Ex", nobre Senador Rac:;hid Sãldanha 
Derzi, mas é a terceira vez que eu venho a 
esta tribuna reclamar sobre isso, Eu ]c;tmento 
que V. Ext s6 tenha tomado conhecimento 
hoje. Agora, eu quero dizer a V. Ex!' que temOs 
que fazer justiçã aos GovernOs pasScidos. 
Quando foi implaritado o slstema, o represen
tante do Funrural era aquele que menos per
cebia, porque dependia do tamanho da ddade 
ou do municípiO. Eles -pei'Cebiam o minhrro 
de três salário mínirri.oS. Houve _-uma diluição, 
na sua retribuição e não foi a inflação que 
ocasionou essa si't!Jação. Isso é bem difete.nt~ 
de inflação. E o piOr, é bom que V. Ex'- saJba, 
isso náo acontece s6 com o Agente ou repre
sentante. Esse valor tem que suprir as despe-
sas com escritório, o ajudante, e etc. Eü chego 
ao ponto de dizer que essa foi a obra mc;js 
meritória dos governos revolucion_árlos que, 
através deles, conseguiu implantar esse siste
ma. Não fossem eles, eu não sei se teríamos 
hoje multo maís de seis, Sete, oitO milhões 
de aposentados do_ campo. Então, esse Um 
quarto de salário mínimo é pãra cobrir todo_ 
o aparato que dá guarida aos aposentados. 

O 81". Jarbas Passarinho - V. Permite 
EX" um aparte? 

O SR. ROY BACElAR-OuÇo, corri pra
zer, o nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Preliminar
mente, Senador Ruy Bacelar, ouço, com muito 
prazer, o testemunho que V. EX' dá a respeito 
a uma obra meritória qUe foi feita pelos gover
nos revolucionários no campo social, especifi
camente na Previdência. A lei é de _fevereiro 
de 1967, ao tempo do Presidente Castello 
Branco: Eu fUi Ministro do Trabalho e Previ
dência Social - as PastaS eram cOiijilntãS 
- no Governo do -Presidente Costa_ -e Silva 
e me coube, felizmente, a implantação deSse 

sistema: implantamos o chamado Fundo Ru
ral, exatamente naquela ocasião. E a receita 
do Fundo Rural era pequena, mas era feita 
dentro de um critério de justiça distriDutiva, 
porque São Pau1o, por exemplo, que era a 
maior arreCadação, não r~ebia o maioi' retOr
no dessa receita: era distnbUída na razão inver
sa da renda do Estado e na razão direta da 
população existente. Coloca V. EX' inuito bem 
o problema, quando_mostra que o que se trata, 
a~ não é da nomeação de um funcionário, 
não é nem funcionáríOl É uma firTna que se 
estabelece para cumprir os pré-requisitos que 
a PreVidência exige, para que éla possa ser 
o qüê? O ãg'ente da Previdência SOcial na en
trega dessa meia aposentadoria, da aposen

-tadoda de meio salário mínimO, que era de 
nosso tempo. Minha última passagem pela 
Previdência- em condições dramáticaS, por
que· havia uma recessão económica brutal no 
mun-do inteiro e_ se aplicava no Brasll - en
Contràfuo"5 essa gente ganhando meio salário 
mínimo de aposentadoria e gastando, para 
poder -if ao loca]- méiis Pfóximo onde podia 
receber- e certamente isso acontecia na Ba
hit;~. também, nos Estados de grande super
fície, como acontecia nO Amazonas, no Pará 
-metade, praticamente, da aposentadoria só 
nas despesas de viagem. Então, essas fumas 
eram e são importantissimas para, eXatamen
_te, adrl)inistrar o f:undo Rural. Hoje, tive a tris
teza de _veiificar o ex-MinistrO Renato Archer 
apontar __ isso corno Sendo um dos foc_os da 
corfupçao, e das coisas mais absurdas, por
que as pessoas seriam nomeadas sem con
curso: Não é nomeação, é contrato. Não have
ria Cot'lcurso para isso, O que_ aconteda -
e V. Ex" com muita razão. ªinda há pouco sa~ 
lientou - é que desde o tempo da criação 
do MPAS- Minístério da Pre-vidência e Assis
tênc:;!a Social, _com o digno Ministro Gonzaga 
Nascimento e Si1va, ele tomou a decisão de 
proporcionar aos deputados mais votéldos na
quele município, a indicação da pessoa que 
deveria ser encarregada de fazer essa firma. 
Então, senadores não tinham parte, eram só 
os deputados. E acontecia o quê?_ Eu. yia as 
dific_u}dades em que fiquei, inclusive no Minis
tériq ~:~uaitdo cheguei, porque quando havia 
uma _mudança de eleição e um cteputado pas
sava a ·não se eleger mais po[- aquele muni

- cípio, passava a ser disputado por aquele que, 
em $eguida, eleito, tinha, entretanto, uma vota
ção pequena naquele ffiunicípio, e ele. passava 
a, sen;letentor daquele privilégio. E isto, muitas 
vezes, levou, ao que V. ~salienta aí, a demis
sões absurdas de pessoas que estavam cum
prindo o seu dever há muitos anos, mas, com 
a mudança do _deputado, perderam o seu lu
gar. Este é- Um aspecto. O Outro aspecto sa
lientado, que é levantado_ por V. Ex' e contra
ditado pelo nobre Uder do .Governo, é a ques
tão da remunerªção. E.ssa_ remUnera,ção, co
mo V. Ex" disse--muito bem, era mínima de 
três salários mínimos, e era para uma firma, 
não para um cidadão. É uma firma que faz 
todo o trabalho bur_QQ"ático, paga a aposen-

--tãaO-riã, e _deveda, eVidentemente, fazer isto 
dentro de um regime de honestidade que, infe
lizmente, nao se deu no Brasil. ~orque,quando 

cheguei ao Ministério, da última vez, pagáva
mos 1 milhão e 700 mil aposentadorias no 
campo, para pessoas com 65 anos de idad~ 
e mais. Pedi a9 IBGE wTI trabalho, que fosse 
de previsão de quantas pessoaS ·oom 65 anOs· 
de idade estavam no campo,-e o m·áximo, 
dizia o JBGE, era 1 milhão e 400 mil. EntãO, 
estávamos pagando 300 mi1 aposentadorias 
a mais, por pessoas que chegavam lá declara
vam tardiamente o seu nascimento, tinham 
testemunhas, o Cartório dava aquela certidão 
e .tinham os, portanto, pelo meio, agora, o Juiz, 
o Cartório, e uma legalização de uma farsa, 
que começamos a combater já naquela altura. 
Então, como dizia um grande escritor brasi
leiro - que não esc_revia com a pena, mas 
com outro instrumento, e que era Ten6rio Ca
valcanti - não se poder culpar a vassoura 
pela existência do lixo. Então, querer culpar 
o Funtural, que hoje tem o nome de Prorural, 
mas na verdade continua sendo Funrural, por
que algumas pessoas fizeram aposentadorias 
indevidas, é querer destruir este_ admirável tra
balho que foi feito, porque, antes, como V. 
Ex" salienta ml,lito. Pem, quem eram os ho
mems do campo? O que é que eles eram_? 
Indigentes e não tinham nada - antes de 
1964 não tinham o m~;tnor apoio no campo; 
Foi a partir do ex-Presidente CaSte11o-Branco, 
com essa implantaçáo no Governo Costa e 
Si1va, que começou esse trabalho. Então, a cu
-~de ser um do~ fqços da insolvência ald_
bJ,.Úda à PreVidência Soei~.!, me parece um ab
surdo. 

O SR. RUY BACELAR- Agradeço a V. 
~.porque V. EX' esclareceu_, com muita expli
citude, e em auxílio a V. Ex', quando além 
_dess~ pap_e1 que o representante ou o agente 
desempenhou, a firma desempenhou de en
camjnhar documentação, receber _àocurmm
tação,_ fazer o j)agãmento, evitar a inierTne
diação, que grande parte daquele mínimo re
curso que o aposentado ou aposentada reca
bia, o intermediário, no v_ai-e-vem, nas viagens, 
na burocracia, no sentido _de ajudar, ficava 
com qUãse tudo ou quase a metade. --

Mas, além do mais, é bom que se diga: 
sem burocracia nenhuma. ServiçOs Inédico:;;, 
odontológicos :;;e_ prestaram ou se prestam, 
neste País, Com uma única pessoa ou uma 
única empresa ganhando_ um percentual, sem 
e5$él buro_cracia toda, qu~ hoje é 9 Inarnps. 

Então, acho que essa obra foi salutar. foi 
a obra malS- irriportante no setor sócial que 
se fez nos governos revolucionários. 

O Sr. Jarbas PaSsarinho - Se V. Ex' 
ainda tivesse a paciência de me ouvir: nós 
tivemos um colega, aqui, que repfesentava -o 
Acre, o Senador Geraldo Mesquita, e uma vez, 
S. Ex• trouxe esse testemunho. No Acre -
~isso acredito que fo~ Qen~ralizadC?---:_" as -peS:. 
soas com_65 anos anos_de idad~ e. mais, que 
são considerados velhas e jogadas fora- elas 
passaram, quando não tinham profissão, etc., 
a morar com os seus illhos, que passavam 
a sustentá-los. Ninguém os queria. A partir 
do momento em que o Fúnâo Rurai apareceu, 
os velhinhos começaram a ser procurados, 
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porque eles agora traziam meio salário míni
mO para dentro do orçamento domiciliar. O 
salário mínimo era mais do que_uma profeg.. 
som municipal recebia. 

O SR. ROY BACELAR - Ainda é. Há 
professoras ganhando 30-cruúi.doS riovos, ou 
uma quantia ainda mais irds_ória. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. 
EX' um aparte, nobre Senador Ruy Bacelar? 

O SR. RUY BACELAR - Com prazer, 
ouço v. EX' 

O Sr. Jutahy Magalhães- Na Comissão 
de Fiscalização Financeira do Senado, ouvi
mos os· ex-MinistroS da Previdência Sedar e 
o nobre Senador Jarbas Passarinho foi o pri
meiro a comparecer. Eles estãO levanCJ.o as 
suas experiências a respeito dessa área, que 
é da maior import2Jncia para o Brasil, nesta 
questão social, nesta dívida social que temos 
perante a nossa população. TemOS visto que 
muitas modificações deveriam ser feitas, mui
tas conquistas ocorreram. Vtmos, por exem
plo, na Constituinte,_ que grandes :aVanÇos fo
ram obtidos, especialmente no Capítulo da 
Seguridade Social. Ouvimos e lemos, muitas 
vezes, críticas do Governo a respeitá desses 
avanços da Constituirife, dizendo que a Previ
dência não agüentaria· o ônus deles decor
rente. Veja V. Ex" a faha de sinceridade deste 
Governo: ao-mesmo tempo em que critic.:ivà, 
e critica, ãinda, a CõhStiturnt.e, urilã nOva COns
tituição, temos hoje nos meios de corriun·i~ 
cação, na televisão_ e no rádio, o Ministro da 
Previdência quese qti.e -díariarnente, inicial
mente na primeira etapa, dizer que graças à 
ação deste Governo estamos tendo agora as 
aposentadorias readaptadas para um valor de 
quando houve o-- pedido da aposentadoria. 
Agora, na segunda etapa, dizem que graças 
a este GOverno estaria havendo a eqüidade 
entre o trabalhador do campo e o da cidade. 
Veja V.- Ex' que este GoVerno está pegando 
os casos simpáticos e querehdo assumir uma 
paternidade que não tem, jogando perante a 
opinião pública como responsabilidade pelos 
males que poderiam ocorrer, mas, na hora 
de ser simpático, quer_ assumir· essas respon
sabilidades. A Previdência tem esses aspectos 
que são conquistas feitas, mas tem, também, 
a necessidade. Hoje, como V. Ex" vem tratando 
desse assunto, temos outro assunto impopu
lar, que considero hoje da maior ifnportância 
e da maior urgência: a Previdência, no Brasil, 

não pode ·mais coritinuar dandO aposentado
ria por tempo de serviço.' Aquela reJação entre 
aposentados e trabalhadores na ativa, que já 
foi de 20:1 e hoje é de 2,5_4: 1, não poderá 
ser diminuída. Témo'S que- pãSsar a pensar 
na aposentadoria por idade, pois não há siste
ma previdenciário que venha agüentar o futuro 
se continu'ar como está hoje. Temos que assu
mir _o ônus_ da impopularidade, mas também 
da responsabilidade confa Nação. Temos que 
tratar disso com seriedade e úrgêncta, porque 
não podemos mais continuar apenas tratando 
de benefícios, mas também tamos que tratar 
de dar condições-para a sobrevivência da Pre
vidência. POr isso, parabenizo v.-~ Por tratar 
deste assunto, chamando, mais uma vez, a 
atenção sobre eSt"ê,_ e complementa esses-es
tudos que estamos fazendo sobre a Previdên
cia com essa medida, que considero da maior 
necessidade, da maior Urgência para a manu
tenção do sis~e'IIa previdendário. 

O SR. ROY BACELAR - Recebo, com 
muito aQrado, o aparte de V. ~. que tem 
toda razão. Não devemos querer ser agradá
veis~ bonzinhos para com o povb brasileiro. 
Essa falsidade, essi3 demagogia, essa mentira 
-do Governo e de alguns políticos é que está 
fazendo com que _.estejamos desacreditados 
junio ao pÓVo prasileiro. O que precisamos 
é induzir o povo a tral;>alhar, pois só com traba
lho e emprego é _que cgnseguirernos crescer 
e; .. 2onseQüEmteTnente, haveremos de fazer 
Liinã melhOr -distribuição da riqueza nacional, 
a fim de que poucos não continuem a ter 
muito e muitos -não _continuem a ter quase 
nada, continuem <!I ser miseráveis. 

Cof-leófdO' cOJll V. EX" quandO fala que não 
é 'passive! aposentadoria proporciOnal ao tem
po de serviço, mas sim por idade. Acrescento 
que no caso da ocorrência de invalidez do 
trabalhador e da trabalhadora, aí é necessário. 
Mas _acho também que, para induzinnos o po:;. 
vo a trabalhar, é predso que '"nós, homens 
público, nós; sêiVidores públicos - e incluo 
aí o funcionaria público dos Pode~~s Legis
lativo, Executivo ein todos os níveis, federai, 
estadual e municipal; incluo o político de ve
readores,_ prefeitos, governadores, -deputados 
estaduais e federais, senadores e Presidente_ 
da República, que devem ser sobretudo ex.em
p!O e espelho do povo brasileiro, também de
monstremos nossa disposição de realizannos 
nOsso trabalho com seriedade; chego ao pon
to de _dizer que, no setor público, a palavra 

desonestidade ou c-orrupção deve desapare
cer do vocábulo. Temos qLié ser exemplo e 
guia, para que o povo possa nos seguir e pos
samos ter, no futuro, uma grande Nação. 

Por isso, agradeço a V.~ pelo aparte. Con
cordo em grande parte com a orientação _que 
V. Ex' quer dar à PreVidência. 

Sr. Presidente, dando continuidade, dizia eu 
que esses representantes - pasmem os Srs. 
Senadores! -estavam percebendo até o mês 
de maio do _corrente ano, e continuam a quan
tia de NCz$ 53,00 por mêS e, mesmo assiiii, 
com um atraso de 30 dias. -

Isto é um absurdo, Sr. Presidente e $rs,._.Se~ 
nadares. Caracterizam-se, ãSsinl, o abandono 
e o descaso em que vive a categoria que, mes
mo depois da consolidação do sistema, con
vive _com uma estrutura operacional precária, 
refletindo, inevitavelmente, nos serviços pres
tados aos beneficiários residentes na zona ru
ral. 

É chegada a hora de se fazer justiça a esses 
dedicados servidores públicos. Lembro que 
outras medidas de caráter suplementar po
dem e devem ser adotados o mais rapida
mente posSível. Destaco a questão salarial -
que se vem agravando nos últimos anos -
por entender que a remuneração desses agen
tes, conforme mencionado anterionnente, é 
muito baixa incompatível com a função que 
eXercem; Também julgo importante outra me
dida que objetiva aperfeiçoar a previdência ru
ra~ é _o ingresso no cargc>" de _agente exclusiva
mente por concurso público, bem como a 
contratação pelo regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho dos representantes do Fun
rural que contém mais de 2 (dois) anos de_ 
efetivo exercício d~_ cargo: 

Finalizando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
acredito _que somente resolvendo o problema 
das centenas de representantes - centenas, 
não, milhares de representantes -localizados 
em todo o País, será possível oferecer ao traba
lhador rural um sístema previdenciário efícieil,;
te, digno daqueles que, trabalhando na agri
cuJtura e na_pecuária, garantem a _ri_queza do 
Brasil e a prosperidade do seu povo. · 

É preciso que as autoridades do Governo 
afetas às questões da previdência rural se sen
sibilizem com a situação aflitiva dos represen
tantes do Funrural, proporcionando-lhes re
muneração condizente com,.a importância do 
cargo que ocupam na sociedade brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito. 
bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Conceâo a palavra, para uma breve corou~ _ 
nicação, ao nobre SenactocMarco Made\. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para 
uma comuntcação. Sem revisão do orador,) 
-Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, faleceu, à_s 
cinco horas de hoje, ~a ddade do Recife, o 
cantor .e compositor Lui;;:: Gonzaga. 

Não gostaria, neste momento, de deixar de 
fazer uma breve manifestação sob (e o desapa~ 
recimento daquele que foi, sem lugar à dúvida, 
no Nordeste, um dos homens mais telurica· 
mente ligados à região e, talvez, um cantor 
e compositor que soube, como ninguém, can
tar o Nordeste e seus problemas. 

Certa feita Gilberto FreYre disse que o "vas
sourinha~", que é o nosso frevo, era nossa 
Marselhesa. Poderia dizer, tentando parafra
sear Gi1berto Freyre, que a "Asa Branca" de_ 
Luiz Gonzaga é o hino do Nordeste; o Nordeste_ 
na sua visão mais significativamente expres
siva, o Nordeste n_o seu drama ainda hoje mais 
agudo que é o drama da seca. 

Luiz Gonzaga, além de ter sido um excelente 
cantor e compositor- não_ é à toa que pode~ 
mos dizer ter sido_ ele um dos precursores 
da hoje chamada música_ popular brasileira 
-, foi, também, uma pessoa que riunca se 
desligou da sua gente, do seu povo. Saindo 
de sua Exu, cidade no Alto Sertão de Pernam
buco, na Chapada do Araripe, nos limites com 
o Ceará, ele ganhou o Brasil e o mundo mas 
não esqueceu a sua terra e a sua gente. 

Visitei-o _dias antes da sua morte, e, embora 
dQente, ele não deixou de falar a respeito da 
s4a terra, inclusive fazendo reivind.icaçõeª' em 
favor dos_ seus irmãos sertanejos que ainda 
hoj_e sofrem as agruras da seca e_do subdesen
volvimento. 

Luiz -GOnlãga erâ tarÕbéin um homem que 
embora não se tivesse vinculada politicamente 
a nenhum Par.tida, tinha uma rara sensibili
dade política. Nunca se omitiu, nunca deixou 
de expender os seus pontos de vista e as_suas 
opiniões. E num momento dificil que enfren
tou em sua terra, Ex:u, Um momento marcado 
por muitas mortes, tendo em vista a rivalidade 
das famílias Alencar_ e Sampaio, ele ergueu 
a sua voz em defesa de uma grande pacifica
ção. Naquela ocasião governava o Estado de 
Pemarnbu_c_o e pude receber dele uma grande 
ajuda na tarefa que empreendi, no se-ntido de 
restabelecer a com:órd.ia_ mtquela importante 
região do sertão. Por isto posso dizer que Luiz 
Gonzaga deixou, com o seu desapar_edmento, 
uma grande lacuna, um grande vácuo. Certa 
feita, Gilberto Amado disse, a propósito do 
falecünento_de sua mãe:_"Apagou-se aquela 
grande luz no melo de todoS li.ós". Para o 
Nordeste- quem sabe para o País-, a morte 
de Gonzaga foi o apagar de um grande darão. 
Mas eu tenho c~a que, com o seu desapa
recimento, florescerá ainda mais a mensagem 
que ele deixou, através da poesia, da música, 
da contribuição, enfim, que ele trouxe ao co
nhecimento do Nordeste·e de seus problemas. 

E, por isso, eu não estaria exagerando se 
dissesse_que ele morreu tranqüilo, porque, co~ 

mo disse, certa feita, Ferfiando Pessoa, 
"([uetTI·, rii.árrendo, deixa escrito um belo _ver
so, deixou mais -ricos 05 céus e a terra, e mais 

: eiifótivame"nte misteriosa a raz&o de haver.es
trelas e gente". 

Por isso;Sr. Presidente, que gostaria de, nes
te momento, efguer acjui a minha voz para 
prantear o desaparecimento do cantor e com-
positor Luiz Uótii:ã_ga:· - · --

Certa feita; falahâo sobre a morte, AJceu 
Amoroso Uma disse que ··A morte é ó a!k.sso 
da vida, mas não o coritrárlo dela". SãO LIJcas, 
com ffiats propriedade, lembra para nós c:atóli
cos ·'A vida não é tirada, mas transfOrmada". 

Por isso, tenho certeza de que Gonzaga está 
em bom lugar. A sua passagem pela vida foi 
sempre marcada por uma conbibuição muito 
construtiva que ele deu à paisagem nordestina 
e à sua gente. 

Sr. Presidente, não gostaria de, neste instim
te, deíxar de render, creío, interpretando o sen
timento dos integrantes desta Casa, o nosso 
preito de saudade, solicitando que, através da 
Mesa, o Senado Federal faça chegar à família 
do desaparecido _a expressão_ dos nossos sen-
timentos. _ . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Dur8nte o discurso do Sr. Marco Ma
dei, o Sr, Pompeu de Sousa, 3'-$e~ 
tán'o, ·de.ixa a cadeira da Presidênda, que 
é ocupada pelo Sr: Nelson Cameiro, Pre
sidente. 

0-Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, 
peço a palavra pãra uma breve comunicação. 

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

O SR. MAQRO BENEVIDES (PMDB -
CE. Serh revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, os veiculas deo comunlc;ação 
soda1 divulgaram, na manhã de hoje, a infaus
ta notída do falecimento do apreciado .compo
sitor nordestino _LJJiz_ OQzua_ga, figura desta
cada da música poputar brasileira. Com quase 
meio século de incessa!lte atuação, despertou 
admiração e aplausos, notadamente em Per
nambuco, seu estado natal, Ceará, Bahja e 
outras unidades federativas do Polígno das Se
cas. 

Alcançando as suas produções ampla re
percussão nacional, gradativamente, o "Rei do 
Baião" projetou-se em to_c;lo_s o; recantos do 
Pais, transformando--se em notável expressão 
dos nossos meios artísticos, mercê do seu 
talento e sensibilidade para interpretar os sen
timentos de ponderáveis segmentos da popu
lação. 

Tive o prazer de conhecê-lo há quase vint~ 
anos na cidade de Juazeiro do Norte, quanc;to 
ali se reverenciava o Padre Ocero Romão Ba
tista, de quem Luiz (ionzaga se prodarriava 
devoto de convic:ções arraigadas. 

Oteguei mesmo a assistir a uma apresen
tação conjunta de Luiz Gomaga e Patativa do 
Assaré, que me em_bevticeu e ~todos quantos 
presenciaram aquela exibição diante de milha
res de romeiros, na região do Cariri. 

Convocado a participar de _concentrações 
políticas, contribuía ele para reunir_ multidões 
inc_omputáveis, alongando a sua aura_ de pres
tígio junto às camadas popul~. 

As teclas de sua sanfona eram magistral
mente dedilhadas, dando lugar a _acordes ma
viosos que faziam vibrar os seus_ irmãos do 
Nordeste. 

Acometido _de grave enfermidade, tentava. 
superar os empecilhos que o_ obstaculizavam 
de retomar aos palcos, frustrando-se, assim, 
a expectativa dos incontáveis admiradores que 
o elegeram como ídolo incomparável no cam-
po das atividades artísticas. _ _ " . 

Registrando, hoje, desta tribuna, da mesma 
forma como fez o ea:nin~nte Senador /v14rc9 
Maciel, o desaparecimento de: Luiz,Gol"@.ga, 
rendo minha homenagem ao consagrado in
térprete da nossa _músiç:Ç~._,_ que, como cantor: 
e compositor, deleitou massas compactas, 
que continuarão, por muitós anos ainda, a re
petir aquelas canções que o glorificaram eQl 
meio século de trabÇl]ho continuado e _de rara 
inspiração. __ 

Erã O que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson CameWo) ~ 
- A Mesa se associa às homenagens que 
acabam de ser prestadas à memória do gran~ 
de compositor e cantor popular, intérprete do 
sentimento do povo brasileiro, Luiz Gonzaga. 

Joã Lobo.-Afonso Sancho --Cid Sabóia 
de C.arvalho - Mauro Benevides ~Cai-Tos 
A!~rto-- J-:l~mbertc:? Lucena - Divaldo Su~ 
ruagy- Albano Franco --. Nelson Carneiro 
-Itamar Franco- Femando Henrique Car
doso- Mauricio Corrêa - Roberto Campos 
........ Márcio Lacerda- Leite Otaves- Affonso 
Camargo -José Paulo Bi'soJ. 

O- SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 11' Secretáiio. 

É lido o seguinte 

RECIUJ':RIMENTO N• ~96, DE 1989 

Nos termos regimentais, requeiro seja con
siderado como de licença médica os dia:;; 1 ?, 

3, 4 e 7 de agosto, conforme atestado médico 
anexo. 

Sala das Sessões, 2 de agosto de 1989. 
--Senador Afonso Sancho. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-0 rgquerimento está devid?lfllel)te instruíd~ 
com atestado-mécllco, previsto no art. 43, inci
so L do Regimento Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fka conce_dida~ ijç_ença 59ltdtada. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Sobre a mesa, projeto de lei do Senado 
que será Jído pelo Sr. 19 Secretário. 

É Udo ~ seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 204, DE 1989 

Fvai as ·diretrizes e bases da educaçiio 
nacional 

-o CóJ19resso Nadonal decreta: 

TITULO! 
Do fim e dos pdncfpios 

fundamentais da educação 

Art 19 A educação, inspirada nos ideais 
de liberdade, igualdade e solidariedade, funda
mentada na dignidade da pessoa humana, 
tem por fun o pleno desenvolvimento pessoal 
e sociaL 

Parágrafo únko. O fim a que se refere o 
caput deste artigo será efetivado mediante: 

I -a valorização, o respeito e a promoção 
da vida em todas as suas manifestações, bem 
como a busca do seu sentido; 
II- a çç.nvivência solidária, Por meio da 

compreensão ~ reConhecimento dos direitOs 
igualitários, Cl.a organização comunitária e do 
pleno exercício da cidadania; 

UI-o desenvolvimento da capacidade de 
amar, na liberdade e na justiça; · 

IV -.a compreensão crítica da realidade e 
sua transformação, pela participação de todos 
e pela descoberta da c:Onsciência de classe, 
Visando à construção de .estruturas sociais jus
tas e (ratemas; COMPARECEM MAIS OS SRS SENA

DORES: - V-a produção conjunta do saber e a apro
Mário Mala- Ronaldo Aragão- Almir Ga- . priação dos instrumentos de compreensão da 

briel - Carlos Patrocínio -João Castelo - · realidade; 

V(- o equilíbrio harmónico_ entre os avan
ços da ciência e tecnologia, bem como o res-
peito aoS valores_ humano$. sociais; · . 

VII....:..... o cõfupfõnifsSO Criativo para com o 
mundo do trabalho, pela formação adequada, 
pela apropriação de valores, conhecimentos 
e habiliadeS e por meio da partilha dos bens 
produzidos; 

VIII- o fortalecimento_da unidade e da soli
dariedade entre as raças e os povos, especial
mente os de língua portuguesa e os Jatino-a
meric:anos, fundamentado no respeito às ca
racterísticas .ct,~lturais. próprias das diversas re
giões, países e origens; 

IX-a abertura ao transcendente, pelo culti
vo dos valores kticos e da dimensão religiosa 
da personalidade humana e pelo respeito às 
concepções pluralistas de vida. 

Art. 29 - A educação será mínístiada cóm 
base nos seauintes princípios: 

I- igualdãde de ·condiçõeS para o acesso -
e a permanênCia na escola; 

11_~ J.iPe~:da_® d_~aprender, ensinar, pesqui
sar e divulgar o pens-amentp, a arte e o saber; 
UI~ plu~alismo de idéias e de concepções 

pedagógicas, aliado à coexistência de institui
ções públicas e privadas de eilsino; 

IV -gratuida.de do ensino público em esta~ 
belecimentos oficiais; 

V- valorização dos prç.fissionais do ensino, 
garã.ntindo-Ihes aCesso à ca!rel(a, Por via êx_
dusiva do concurso público de IJrovas e títulos 
e as_segurando~lhes planos de carreira para 
o magistério público, piso Salarial profissional, 
bem como regime jurídico únicO para todas 
as instituições mantidas pela União, na forma 
da lei; 

VI- gestão democrática do ~nsino público, 
na forma da lei; 

vn- garantia de padrão de qualidade. 

TITULO 11 
Do direito à educação 
e _do dever de educar 

Art 3? O direito- de todos à educação e 
o cumprimento do dever do Estado e da famí
lia, de promovê-Ia e incentivá-la, com a cola
boração da sociedade, eXigem: 

I -a existência de condições para o acesso, 
continuidade e :conclusão dos estudos no en
sino fundamental; 

11-a possibilidade de prosseguimento e 
asç:eiJ§.ão .a. níveis. rnais- el_eVados de _ensi11o1 

de pesquisa e de criação artística para todos 
aquel~s que o desejarem ou demonstrarem 
aptidão; 

III-a adoção de mo_dalidades alternativas 
que garantam~ validade da educação não-for
mal, em qualquer nível, para aqueles que o 
deseja~em; . _ 
IV~ a co~stência de in$tuiçõ~s púb!Lcas 

e priVadas de ensino e a liberdade de opção 
pelo tipo de escola desejada; · _ 

V- q estabelecimento de proce_sso de par
ticipação da sociedade ciVil na elaQoração da_s 
leis de ensino e dos planos de educação, em 
todos os níveis; 

vr-a-criaçã.o de-_ condições-para que as 
comunidades indígenas se utilizem de_ suas 
línguas maternas e de seus processos caracte-

t 
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rísticos de aprendizagem em instituições esco
lares próprias. 

Parágrafo único. As empresas, inclusive as 
agrícolas em que trabalhem menores, _estão 
obrigadas a assegurar-lhes horário de_ trabalho 
compatível com sua freqüêncía à escola. 

Art. 4? O Poder Pública, utilizando-se dos 
meios legítimos disponíveis na sociedade, as
segurará o direito de acesso à educação, me
diante: 
I-a manutenção, expansão e melhoria 

dos sistemas de ensino, _integrados por redes 
de escolas públicas; 

n-a assistência técnica e fmanceira aos 
Estados,. Distrito Federa1 e MUniCípios para o 
desenvolvimento de seus sistemas de ensino, 
assim como _o_atendimento prioritário à esco
laridade obrigatória; 

m-o apoio financeiro às redes de escolas 
mantidas por grupos de _caráter comunitário 
ou pela intdativa privãda que, comprovando 
finalidade filantrópica e beneficente, não cUstri~ 
buam lucros ou dividendos e apltqUem seus 
excedentes financeiros em educação, nos ter-
mos desta lei; 

IV-a oferta de matrícula im estabeleci· 
mentes de ensino não distantes da residência 
dos alunos; 
V- a garantia de bolsas de estudo para 

os que demonstrarem insuficiência de recur· 
sos e incapacidade económica contributiva, 
nos termos da lei. 

§ I"' Os valores consignados a bolsas de 
estudo ser.ao destinados às escolas que com
provem as finalidades espe:cific_adas no item 
lU do caput deste artigo, no montante sufi
ciente para cobrir os custos totals dos serviços 
educacionais prestados. 

§ 29 · As bolsas de estudO poderã_o ser pro
porcionais ao nível de carênda demonstrado 
pelo aluno, caso _em ·que ·caberá ao benefi
ciado cobrir a diferença fmanceira entre o valor 
da bolsa e os custos_dos serviços_educacionals 
oferecidos. - . 

Art. .5~ O acesso ao _ensino obrigatório e 
gratuito é direito público subjetivo, nos __ terinos 
do art. 208;-§ 1"', da Constituição Federal. 

Art. 69 A oferta irregular de vagaS no ensi
no obrigatório, pelo Poder Público, ou a sua 
falta, importa responsabilidade da autoridade 
competente, observado o· estabelecido no art. 
35, item UI. da Constituição Federal. 

§ 19 Considera-se autoridade competen
te, para os efeitos_ do art. 208, § 2-1, da Consti
tuição Federal e do c4put deste artigo, o chefe 
do Poder Executivo, a quem cabe prover o 
ensino fundamental. 

§ 29 Comprovada a falta de vaga, o aiuno 
por si ou acompanhado de seus pais ou res
ponsáveis, ou por estes representados, notifi~ 
cará administrativamente a autoridade com
petente, que deverá suprir a carência, median
te a concessão de bolsa de estudo em escola 
sem fms lucrativos, mantida pela iniCiãtiV3 p-ri
vada ou pela comunidade. 

§ 39 A notificação de que trata o parágrafo 
anterior deverá ser apresentada 8té o décimo 
dia posterior ao do encerramento da matrícula 
do respectivo curso. 

§ 49- A autoridade respo~sável que não 
providenciar a vaga, em tempo hábil, para o 
aluno freqfientar regularmente o an_o levito, 
ficará sujeita,_à perda de -·sêu mandato, decre
tada pelo Poder Legislativo competente, me~ 
diante repres_entação do interessado ou do Mi
nistério Público. 

Art. 79 O.Jnstituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, em articulação com os muni
cípios, recenseará, de cinco em cinco anos, 
a população da faixa etária sujeita ao ensino 
obrigatório. 

-Arl 89 O Poder Público Municipal fará, 
anualmente, a chamada da população na ida~ 
de escolar do enffino fundamental, informan~ 
do O:S pais, responsáveis e alunos em potencial 
sobre a obrigatoriedade da freqüência à escola 
e as respéctíváS õj5órfuil1dades de matricula. 

Art. 99 As escolas, articulando-se com os 
correspondentes sistemas de ensino, estabe
lecerão mecanismos de acompanhamento da 
freqüência escolar, mantendo contato com os 
pais ou responsáveis pelos alunos-Cuja evasão 
pareça iminente, a fim de imped:i~Ja, eliminan
dO:-Ihes as causas. 

Arl. fO. As empreSas exigirão ·dos apren
dizes e_ empregados menores de idade e da
queles cujos filhos estiverem na_ faixa etária 
da obrigatoriedade escolar, comprovação de 
matricula e freqüênda à escola. 

Par~grafo-único. __ As--empresé!5 são obriga· 
das a comunicar, semestralmente, ao Poder 
EXecutivo Municipal, ãs irregularida"des ainda 
não sanadas, para as providências cabíveis. 

··.. c· ··c TITULO UI 
-- -DiilJDefétadede_enslno 

Art 11_. ___ A 19da pessoa é assegurado o pie~ 
no exercício da liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 
o saber. 

Art. 12._. O ensirio .éJivre à iniciativa priva
da, desde que atendlda;s as normas gerais da 
educação nacional e avaliado o respectivo pa
drão de qualidade pelo poder público. 

TITULO IV. 
Da administraç§.o do_enslno 

. . 

Arl:. 13. -As instituições educa~:ionais 
mãhtidas pela União serão administradas pelo 
Ministério da Educação, observadas as dispo
siçõeS da piesente _lei e: as n01:ma1> estabe
lecidas pelo Conselho F~deral de Educação. 

Art. 14. O Presidente da República, res
peitado o pluralismo de idéias e de concep
ções pedagógicas, expresso_ na coexistência 
de instituições estatais e de iniciativa privada 
de ensino, instituirá, çomo órgão normativo 
do Ministério da Educação, o Conselho Fede~ 
ral di:: Educação, em cuja composição, aten
dida a universalidade do saber humano, ser~o 
obseivados os critérios de comprovada expe~ 

- riênda profissional na área da educação e de 
representatividade regional. 

Art. 15. OConselhoFederaldeEducàção 
será constituído por vinte e quatro membros 
nomeados pelo Presidente da República, com 

quatro anos de mandato, escolhidos da se-
guinte forma: -
I- dez membros por indi~ção do Minis

tédo da Educação; 
U- dez membros por indicação das entida

des representativas do magistério, obServan
do-se a paridade entre instituições públicas 
e particulare_s de ensino; 

m-quatro membos por indicação de asso
ciações de educação e de sociedades cienti
ficas nacionais, que congreguem educadores, 
professores e pesquisadores, tendo por obje
tivo a promOÇão-do desenvolvimento da edu
cação e de outras áreas do conhecimento a 
ela reladonádas. 

Art. 16. O Conselho Federal de EdÕ.ca
çã_o, além das atribuições a ele conferidas no 
ato de sua institliiçãO;tefá-comPetência para: 
I- avaliar o_ r~Llltado da aplicação de suas 

normas em matéria de educação, proceden· 
do, se necessário, às correções e alterações 
adequadas; 

U- participar na elaboração, acompanha~ 
mente e avaliação do Plano Nacional de Edu~ 
caçãO, realizando diagnósticos da_ situação 
educacional brasileira c_orno subsídio -a esse 
planejamento; 

UI- assessorar o Congresso Nacional em 
sua função legislativa, na área da eduCação, 
quando solicitado. 

Art. 17. Os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios p-oderão instituir Conselhos de 
Educação,~ semelhança do Conselho Federal 
de Educação, fJXando-lhes atribtilções, com
posição e norrn~as de funcionamento, 

M 18. As instituições de educação man- · 
tidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pe1os Municípios serão administradas pelas 
respectivas Secretarias de Educação, obedéR 
cidas as disposições desta lei e as normas 
estabelecidas pelos respectivos Conselhos de_ 
Educação. ~-

Art. 19. As entidades comunitárias e de 
iniCiiativa privada administrarão -Suas InstituiR 
ções educacionais. com ·observância da pre~ 
sente lei e das normas fóCadãs pelo Conselho 
Federal de Educação, no cáso de estabele
cime.nto de ensino superior, e pelos Conselhos 
de Educação dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, quando se tratar de estabele
cimentos de ensino médio, fundamental e de 
edUCaÇão pré-escolar~- - -

Arl 20. As insfituiç_ões educacionais que 
integram cada sistema de ensino deverão de~ 
senvolver su~ atividades segundo o ideal de

-m<!C"i"ático, incentivan~o o respeito pela_ pes
soa" hurilana e a Participação dos diferentes 
segmentos sociais na consecução dos fins es
tabelecidos para cada nível de ensino. 

Art. 21~ Agestãodemocráticaeagarantia 
de padrão de qualidade do ensino, princípios 
fundamentais da organização e da adminis
tração das instituições educacionais públicas, 
serão implantadas_ pela _observância dos se
guintes preceitos: 

1-existência de órgãos colegiados nos di
versos níveis de decisão da instituição; 
_ II-. composição dos órgãos colegiados de 
cada ínstituição com a participação majoritária 
de professores e proporcional dos demais seg-
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mentes. incluída .a comunidade, mediante cri
térios e normaS -a ·serem "prevfstos erri cãda 
sistema de ensino. nos termos da lei, oiJ.-rios 
estatutos e regimentos das instituiÇões ·que 
gozam de autonomia; 

III-métodos participativos para a escolha 
dos dirigentes, ressalvada a opção por con
curso público; 

(V-incentivo à criação de associações de 
profiSSionais da educação, de pais e mestres, 
de alunos .e de _ex-alunos, _além das de caráter 
acadêmico, assegurada a participação nos 
processos decisórios interrios. 

§ 1 ~ O padrão de qualidade do ensino .:;e
rá assegurado, mediante: 

l--avaliação periódica dos resultados das 
atividades de ensino, pescjuisa e extensão de 
seus serviç-os às comunicades ·ande estão in
seridas, conforme o nível de ensino de cada 
instituição, garantindo~se o acesso às respec" 
tivas inforri1ações; 
n-estabelecimentos de programa de tra~ 

balho ·com objetivoS, metas e prioridades se~ 
mestrais e anUais ou plurianuais-, ã serem 
cumpridas em cada instituiçãO; 

lll- controle e acompanhamento da apli~ 
cação dos recursos recebidos, pela flX8.Ção em 
lei ou regimento, de indicadofes de-avci.lla-Ção 
de resultados, perrnitindo~se às comunidades 
interna e exteme~ o aCesso às respectivas infor
mações. 

§ 29 Os sist-emas de ensino assegurarão 
às escolas públicas a necessária autonomia 
pedagógica, administi'atfva e de gestão finan~ 
ceira e patrimonial, que viabiliie o Seu funCio
namento como -urndade básica responsável 
pelo processo educativo. 

Art. 22. O-disposto no artigo anterior obe
decerá às competências conStitucionais e le
gais dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, em relação 
às instituições educacionais e às normas pre
vistas em lei sobre controle OrÇamentário- e 
financeiro e sobte_ fiscalização e finanÇas pú
blicas. 

Art. 23. As instituições educacionais co
murlltárias e as particulares ou de iniciativa 
privada, dando cumprimento às normas ge
rais da educação nacional, gozarão da neces
sária autonomia pedagógica, cabendo-lhes 
responder por um padrão de qualidade de 
ensino. 

Parágrafo úriic6. A gestão administrativa 
e financeira dess~s instituições obedecerá as 
normas de seus estatutos e regimentos, ·na 
forma da lei. 

TiruLOV 
Dos sisteirias de ensino 

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios organizarão, em regime 
de colaboração, seus sistemas de ensino, com 
a obseNância da presente lei. 

Art 25. A União desenvolverá, preferen
cialmente, a educação superíor. 

Art. 26. A educação das comunidades in~ 
dígenas será desenvolvida, preferencialmente, 
pelo poder público federaL 

. Art. 27. Os EstadoS desenvolverão, priori~ 
tariamente, a educação de· nível médio, in
cktindo a técnica, só podendo atuar nos níveis 
ulteriores quando estiverem plenamente aten~ 
didas as necessidades relativas à educação 
fundamental e à educação de nível médio nos 
limites de seus territórios. 

Art. 28. Os municípios des_envolverão, 
prioritariamente, a educação pré-escolar e a 
fundamental, só podendo atuar nos níveis ulte
riores quando estiverem plenamente _atendi
das_as necessidades desses nívels de ensino 
nos Umites de seus territórios. -

Art 29. _ É competência da União autori
zar, reconhecer e supervisionar o funciona
mento das instituições de ensino superior, res
peitada a autonomia das universidades e fun
dações de en~ino superior por ela mantidas, 
nos term_os da Constituição. 
' Art. 30. ~-É comp~tênda dos Estados e do 

Distrito Federal autorizar, reconhecer e super
visionar o funcionamento das escolas de ensi
no médio. 

Art. 3-1. É CQ_rnp"etêricia -dos municíPfos 
aurorií:ar; reconhecer e superVisionar o fuócio
namento das_ escola~ de educação pré-escolar 
e çfe é"nsinÇI_ fundamental. 

TITULO VI 
-_ 15aS-ii1Sji!UJ~6es ·edl.J_~~C~onais 

Art. 32. _As instituições educacionais se
rão ~tais, comunitárias e particulares, con
forme tenham sido criadas ou estejam sendo 
mantidas, respectivamente, pelo poder púbii
co, Pela comunidade ou por grupos ou pes
soas da sociedade civil. 

-Art. 33. As instituições -educacionais co~ 
munitárias são aquelas que: 

l-em seu trabalho educativo, partem dos 
questionamentos da própria comunidade e da 
região, buscando o _atendimento_ de seus inte
resses e.ne_cessidades; 

_li_- têm por objetivo o desenvolvimento da 
comunidade, na perspectiva dos incisos do 
parágrafo único do art. }9 desta lei; 

II~- garantem a presença de representan
tes d_a comunidade na composição de se_us 
órgã_os técnico-_admjnistrativos _ou conseJhos 
superiores; 

IV- são mantidas com recursos próprios 
da comunidade, ou em regime de colaroba
ção _com o poder público, no caso de comuni
dadeS cãreiltes; 

V- comprovem finalidade não lucrativa, 
aplicando seus excedentes em educação; 

VI-assegurem a destinação de seu pabi
mônio a outra instituição congênere ou ~ao 
poder público, no casó de encarramento de 
suas ativldades; __ _ 

Vll- preencham as exigências dos itens I 
e II do art. _2"09 da Constituição Federal. 

Ari. 34. As instituiçÕes educacionais j)ar~ 
ticulares Oú de iniciativa privada_ são aqt.iE;:l_as 
criadas ou mantidas por pessoas ou grupos 
da sociedade civil, que Prestam serviços edu
cacionaiS naS comuhidades em que estão in-
seridas_ __ ---~ _ ~ 

Ait. .35: As instituições educacionais fiian~ 
tr6picas, atendendo a sua função sóclo-edU
cativa e beneficente, são.aquelas que: 

I-não distribuem lucros ou dividendos 
sob espécie alguma; 
II- cOrilpróVem fmalidade não-lucrativa, 

aplicã:ndo seus excedentes financeiros em 
ed~cã,çãC?; __ _ ___ _ _ _ ·- __ _ 

m -assegurem a destinação de seu patri
mônio a outra instituição conQênere; ou ao~, 
podér ·público, -nO Caso· de encerramentO de 
suas atividades; . 

IV-preeriCham as ~g~ilêias dOS itens I 
e ll do-~ 209.daConstituição Federal. 

Parágrafo" Único. --As instituiçõeS educacio
nais fi1élJltTópfcà.s podem sér _confessí6rlà.is -e 
não-confessioÍ1ai5. - · 

Art. 36. __ As instituiçôeseducacionais filan
tróPicas confes~ion"ais sãO aQUelas que, ~ari-. 
tidas por Uma comunidade de indivfduos uni
dos por uma crença. religl6sci, ímpnm:em ca
racterísticas pr6priãs a·seu trabalho educativo 
e_ ben~ficente. - - --

TÍTULO VII 
Dos nfveiS e das modalidades 

de educação e ~nsino 

Art. 37. A educação, com objetivos ac!e
-quãdos às caracteristicas dos educandos, será 
ministrada nos níveis de ensii:to pré-escolar, 
fundamental, fl}~dio e superior. -

CAPiTULO I 
Da educação pré-e?colar 

- Art. "3S: A -edUCa'çãO-pr&eScOfãr- viSã ao 
desenvolvimento integral da criança, levando
a a urna convivência de cooperação e prepa
ranclo-a para a vida em sociedade. 

Art 39. A família, a comunidade e o -Esta
do, engajados num esforço comum, deverão 
proPiciar o atendimentO em creche _e pré-es
cola às crianças de zero a seis anos de idade. 

Parágrafo único. Particular ·atenção mere
cerão as ·crianças portadoras de necessidades 
especiais, por interinédio de acompanhamen
to adequado e competente avaliação de resul
tados. 

Art 40. ODistrltoFederaleoSmunidpios 
serão responsáveis, preferencialmente, pela 
implantação de creches e pré-escolas, contan
do, quando necessária, com a assistência téc~ 
nica e financeira da União ~ dos Estados. 

Art. 41. Os recurSos públiCos destinados 
à educação pré-escolar serão apllcados priori~ 
tariamente no atendimento às crianças oriun
das de famflias de baixa renda. 

Parágrafo úntco. O_ ªtendime"nto cte _que 
trata o caput deste artigo incluirá programas 
e atividad~s. visando ao engajamento das 
mães e demais familiares no processo edt.,~
cativo. 

CAPITULO II 
Da educação fundamental 

Art. 42. _ A educação fundamental, obriga
tórig~: e gratuita; com~ finalidade de propiCiar 
o desenvolvime_nto integral do educando, visa: 

l-ao domínio dos instrumentos de __ com
preensão trftiCa da reãlidade, da auto~expres~ 
são e da comUnicação com seus semelhantes; 

n -à formação para a cidadania e à integra~ 
ção e participação na convivência liümana; 

_I 
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III-ao comprometimento inicial com o 
mundo do trabalho; 

IV- à pi-emOção e valorização da vida em 
todas as suas manifestações; 

V-à apropriação dos elementos essen
ciais -à aSsimilação da leitura, da escrita e do 
cálculo; -

VI -à des_coberta é cultivo do sentido trans
cendente da existência" humana. 

Arl 43. A educação fundamenta] será mi
nistrada em lírigua porttigúesa~ em oito séries 
de,_ no mínimo, 200 dias letivos e _800 horas 
de trimalho escolar efetivo em cada série. : 

Art. 44. O curríCulo do ensino fundamen· 
tal terá um conteúdo niinimo obrigatório_ em 
âmbito nacional que incluirá língua port~gue
sa, matemátiCa, ciênCias naturais,· história e 
geografia. _ _ _ · _ 

Parágrafo únicO. Os ·siStemas de ensino 
ftXarão a inclusão de disciplinas complemen
tares, de forma diversificada, para atender às 
peculiaridades region.ais e locais, aos planos, 
de traba1ho educativo das instituiçQes e aos 
interesses e necessidades doS alunos. 

Art 45. o enSinei- re1igioso, de matrícula 
facultativa, constituirá ·disdplina dos horários 
normais das escol;;1.s públicas de ensino funda· 
mental. 

Parágrafo único.- A disciplina do ensino re
ligiosO, com ~nção integradora dos conteú-
dos curriculares, visa ao ·cultivo dos valores 
éticos e da dimensão ·religiosa da persona
lidade _do educando. _ .. . . _ .- -.. , 

Art 46. o Tngress_o -na pnmeifà Série do 
ensinO fundamental não· será condicionado a 
processo seJetivo, inclusive _os de aferição de 
conhecimentos, devendo, todavia, ser consi-· 
derado o desenvolvimento próprio da ida_de. 

Art. 47. Os sistemas de ensino regu1arão 
a adoção de mecanismOs alternativos de aces-. 
so ao ensino_ fundamental em qualquer de 
suas séries, independentemente_ de escolari
zação anteriOr comprõVa:da. 

CAPITULO fi 
Da educa~o média 

Art. 48. A educação média, com a frnali
dade de ampliar os objetivos propostos para 
a educação fundamental e centrada, priorita
riamente, num compromisso criativo para 
com o mundo do traba1ho, visa a: 
I- consolidar e aprofundar os conheci

mentos que constituem o património cultura! 
da humanidade; 

n -adquirir métodos que permitam a cada 
pessoa prosseguir no seu aperfeiçoamento, 
sobretudo intelectual; 

m- desenvolver atitudes e habilidades que 
possibilitem à pessoa humana a compreensão 
das relações sociais que se estabeJecem no 
proCesso produtivo; 

IV-propiciar aos adolescentes, mediante 
a associação adequada do binômio trabalho 
e ciência, -à compreensãO teórfco-Prática dos· 
fundamentos científico$ das múltiplas técni- · 
cas utilizadas no mundo produtivo, a partir 
do trabalho educativo desenvolvido nas esco
la técnicas e agrotécnicas exiStentes; 

- V- prOmover o exercfcio consciente da ci-
-dadania e o comprometimento com a organi-
zação comunitária·. 

§ ]"' A educação média poderá ser minis
trada sob a forma profiSsionalizante, ou de 
modo a garantir a formação acadêmica neces
sária à cOntinuidade de estudos de nível.supe
rior. 

§ 2"' A formação ct.e nívei médio, de pro
fessOres e ·especialistas ém educação, será 
realizada nos termos do que preceitua o art 
7-9--;--§ ~-.-aesta-Iet: ·- -

Art 49. O Cu'r"CfciilO áe ehsíno médio terá 
um conteúdo mínimo, obrigatório em âmbito 
naciollill, que incluirá língua portuguesa, uma 
língua_ es~rangeira moderna, matemática, 
ciências sociais e humanas, e ciências naturais 
e físicas: 

ParágrafÔ ónico; --A-parte diversificada do 
currículo de ensino médio será fiXada para 
atender às peculiaridades regionais e locais, 
aôs planos de trabalho educativo das institui
ções educacionais e aos requisitos da termina
lidade escolhida pelos alunos. 

Art. 50. Os SíSféffiãs- ae énsino, assegu
rada a formação básica comum, oferecerão 
a formação técnlco-profissiónaJ, organizada 
por áreas de atividades em centroS ou escolas 
próprias, com carga horária ·compatível com 
as especificidades do curso; 

§ 19 Os critérios e requisitos mfnlmos pa
ra a organização e a oferta de cursos de forma
ção técnico.;profisslonal serão estabelecidos 
pelos respectivos Conselhos de Educação, 
apôs- diagnóstico elaborado pelas Secretarias 
de Educação das unidades federadas, articu
ladas com os órgãos· do Ministério do Traba
lho, ou a ele vinculados, responsáveis pela for
mação de mão-de-obra. 

§ 29 A organização e a oferta de cursos 
técnico-profissionais de que trata o parágrafo 
anterior deverá ser compatível com a realidade 
do sistema produtivo regiOnal e local e com 
as carências evidenciadas nos setores do mer-
cado de trabalho. · 

Art 51. A educação ·média será realizada 
no mínimo de 2.400 horas de trabalho escolar 
efetivo. 
- - Parágrafo ónico. Para ingresso no ensino 
médio, será exigida a conclusão do ensino 
fundamentai, estudos equivalentes ou auto
preparação,- na forma do art. 72 desta lei. 

Art. 52. Os ·poderes públicOs estabelece
rão, na área de suaS respectivas competências, 
programas que visem a estender progressi
vamente a obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio. 

CAPITULO IV 
Da educação superior 

_M 53L_ A edJiç~ção superior tem- por ob
Jetivo promover o desenvolvimento das ciên
cias; letras e artes, a formação humana e pro
fissional para a cidadania, a .difusão cultural, 
o- debate de temas que afetam _ o conjunto 
dél~poR_Ui_aÇáQ e _a: cÕiltribUiç~9 p~a a soliJção 
dos problemas locais, regionais e nacionais. 

Parágrafo único. A educação superior será 
ministrada nas universidades, fundações de 
eÍlSino súPeríor e nâs instituiçOes isoladas de 

ensino superior, compreendendo cursos de 
graduação e de pós-gradu_ação. 

Art. 54. A organização _e funcionamento 
das universidades, fundações de ensino- supe
rior e instituições isoladas de educação supe
rior, bem como o acesso a eJas, serão discipJi~ 
nados em estatutos e regiriientos próprios. 

Parágrafo único. Para o _ingresso no ensi
no sUperior ae graduação será exigida a con
clusão do ensino médio, estudos equivalentes 
ou autopreparação na forma do art. 72 desta 
lei. 

Art 55. As universidades gozam de auto
nomia didático-clentífica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, obedecendo 
ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. 

Parágrafo único. As fundações de ensino 
superior, institu1das e mantidas pelo Poder Pú
b!Jco, também gozam das prerrogativas ex
pressas no caput deste artigo. 

Art. 56. _ A autOnomia didático·científica 
de que trata o artigo anterior consiste em: 
I- criar, organizar, reconhecer e credenciar 

cursos_de graduação, pós-graduação e outros, 
na sua sede ou fora dela, atendendo às exigên
cias do meio s6do-econômico e cultural e 
obedecendo às normas gerais do Ministério 
da Educação; · 
II- fJxar os currículos de seus cursos, ob

servados os critérios gerais estabeJecidos pelo 
Conselho Federal de Educaçllo; 

III-estabelecer planos, programas e proje
tas de_ pesquisa científica, produção artística 
e atividades de extensão; 

IV- fixar os critérios para seleç:ão, admis
são, promoção e habilitação de alunos; 

V- ftxar o número de vagas para cada cur
so, de acordo <:om as exigências do melo so
cial, económico e cu1tural; 

VI-estabelecer o'calendário escolar e os 
regimes de trabalho didático, dentífico e artis
tíco de suas diferentes unidades, obseiVadas 
as normas gerais do Ministério da Educação. 

Art. 57. A autonomia administrativa con
siste em: 
I- elaborar e reformar os seus estatutos 

e regimentos, observadas as normas gerais 
do Conselho Federal de Educação; 
li-criar o seu quadro de pessoal docente, 

técnico e administrativo, assim como um pla
no de cargos e salários, atendidas as normas 
gerais estatuídas pelo Ministério da Edu<:ação; 

lU- elaborar o regulamento de seu pessoal 
em conformidade com as normas gerais esta
belecidas pelo Ministério da Educação; 
N- frrmar contratos, acordos e convênios; 
V- aprovar e executar planos, programas 

e projetes de investimentos referentes a obras, 
serviços e aquisições em geral. _ 

Art 58. A autonomia de gestão financeira 
consiste em: 

1-administrar os rendimentos e deles dis
por na forma prevista no ato de constituição, 
nas leis e nos estatutos respectivos; 
n- elaborar seus orçam_E::ntos_ anuais. e plu

riãi1uais, bem como submetê-los à apreciação 
do Ministério da Educação; 

UI- a dotar regime fmanceiro e contábil que 
atenda às suas peculiaridades de organização 
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e funcionamento, respeitadas as leis referentes 
à utilização de recursos públicos; 

IV-estabelecer_ normas_ próprias compleR 
mentares de _licitação para compras, obras e 
serviços e, exceto quanto a imóveis, para· alie
nação de bens; 

V- receber subvenções, doações, heran
ças, legados e cooperação financeira resul
tante de convênios com entidades públicas 
e privadas; ___ -~ 

VI- realizar operações de crédito ou de fi
nanciamento, com aprovaÇão do poder com
petente, para aquisição de bens imóveis, insta-
lações e equipamentos; _ 

VII- transferir recursos de uma para outra 
dotação;. 

VIII- efetuar transferêiidas, (ruitações e to
mar outras providências de ordem orçamen
tária, financelra- e_ patrirrionial necessárias ao 
seu bom desempenho. 

Art. 59. Cab_e à União assegurar, anual
mente, em seu orçamento geral, recursos sufi
cientes para manutenção e des_envoMmento 
das universidades federais, das fundações _de 
ensjno superior-p_or ela maritidas e das institui~ 
çõesJederais is_oladas de ensino superior. 

Parágrafo úniCo. A União consignará Os 
recursos de que trata o caput deste artigo-sob 
a forma de dotação global e os transferirá-em 
cotas mensais. 

Art _ 60. As universidades_ e de rUais IOsti
tuições de educação, superiOr públicas obede
cerão_ ao princípio da gestão democrática, as
s_egurada a_existêpcia de órgãos- colegiados 
deliberativos, com representação de todos os 
segmentos_envolvidos na cornunídade instltu
cional,_ nos termos dos respectivCis estatutos 
ou- regimentos, observado o disposto nesta 
lei._ 

Art 61. Nas unNersidades e demais insti
tuições de educação superior mantidas pelo 
Poder Público, o- _sistema de-esColha de seus 
dirigentes será -estabelecido nos respectivos 
estatutos ou regimentos, assegurada a partici
pação paritária dos segmentos institucionais 
no processo de votação. 

Pârá9"ráf6 -úriko. -As iristifuiÇõ"es _'de que 
trata o caput deste artigo estabéleçet'ão; em 
seus estatutos ou regimentos, formas de parti
cipação da comunfdade local nesse sistema 
de escolha. 

Art. 62. A educação superior de -pós~gi'a
duação, feita nas univ_ersidad~s_ ou em outras 
inStituições de nfvel universitário. de reconh~
dda competência, Visa ao ãprirn"Oral'nétito hu
manõ, à formação de profissionais da educa
ção e ao avanço cientific_o e tecnológico em 
páreas de_ especial interesse do conjunto da 
população ou das çapacidades-espedficas do 
interessa _do._ 

Parágrafo único. Para o ingresso na edu
cação superior de pós-graduação, será exig\da 
a conclusão de curso,çj.e graduaÇ,ãO, estudos 
equivalentes ou a.utopreparação nos termos 
do art. 72 .desta l~i. 

Art. 63. Os éi..trsos de pós-graduação 
compreendem, em sentido estrito, mestrado, 
doutorado e p6s~dqutor{!do e, em sentido lato, 
especialização e aperfeiçoamento. 

CAPITULO V 
Das moda/kiades de_ educação 

Art. 64. As mci-daJiC:l.ad"es de educação 
centradas na diversidade de caracteristica~ 
-rlo.s educa~dos, terão objetivos próprios e, 
quando realizadas na estola institucionalrnent: organi~da, deverão obseJVar estrutura cur
n~u.lar tlextvel, calendário e jornada diária de 
ati_vtd~d~s adequados e metodologias de ensi
no específicas. 

SEÇÃOI 
Da educação dos que a ela não 
tiveram aceSsO na idade própria 

Art. éj5 •.. A~ducaçãofundarnental_dosque 
a: ela não tiveram acesso na idade própria, 
dever do Estado e direito de todo o cidadão 
que a requerer, terá como objetivos comple~ 
mentares: 
- [-a compreensão das relações ~dais~~ 
se estabele_cem no processo produtivo; 

U-:.-- a formação para o trabalho. 
Parágrafo único. O Poder Público assegu

rará à clientela de que trata o caput deste arti
go, _quando necessário, a orgariiiação de pro-. 
gramas de alfabetização _e o progressivo aces
so à educação média._ 

-Art _ 6_6._ Á modalidade d~ educação p~e
vista no artigo anterior será realizada em cur
sos adequados às características e condições. 
dos alunos, que mantenham mecanismos 
permanentes e acompanhamento, apoio-__ e 
avaliação regular das atividades. 

Parágra[o _único. Os sistemas de ensino 
assegurarão aos jovens e adultos_ que se auto~ 
prepararem nessa modalidade a oferta de exa
mes de avaliação conclusiva. 

SEÇÃOII 
Da Educação Especial 

Art. 67. A educação especial visa a Pr~
porcionar, mediante atendimento educacional 
própriO, o pleno desenvolvimento das poten: 
cialidades dos alunos portadores de excepcio-
nalidade. _ . 

-Art. 68. ·O átendimentO-de que trata o _ãrti
go anterior e dever do Estado e por ele _s~rá . 
gar~ntido, de acordo cOm as normas f!X?Ida~ 
pelos órgãos competentes dos sistemaS de 
ensino. 

Art,_ 69. O aten_dimeilto ·educacional· ~~~ 
pecialiZado terá_infcio na faixa etária da edué_a
ção pré-escolar p~r vi~ de ações preventivas 
e ~ducaç~o preco!=e. _ - _ 

Art.. 70. _ bs alUnoS PortadoreS de exc"ep: 
don_alidade que tenham condições de se intà
grar no ensino regular -de qualquer nívei, ief.3ci · 
asseguràda matiicula nas instituições educa
cionais públicas. 

Parágrafo único. _ O atendimento __ educa
dona! poderá ser feito em classes, escolâs 

- e serViços especializados, quando as coridi
ções específicas_dos alunos portadores de éX
cept~ona"lidã&! impe_diram sua integraç"eiO ·no 
ensino regu1ar. -·· · 

Art. 71. A integração à vida comunitária 
dos alunos portadores de excepclonalidàde 
s.erá assegurada pela promoção de programas 
d~ adaptação e a COQ§_eqüente formação 12ara 
o trabalho. · -

SEÇÃOIII 
Da Educação não formal 

Ari.- '72. A educação, erTI todÇ>S -os níveis, 
realizada fora da escola institucionãlmente or~ 
ganizada, com ou sem estrutura profLSSional 
regulamentada, constitui a- mOdalidade da 
educação não formal. 

Parágrafo único. Os Sistemas de Ensino, 
em suas esferas federal, estadual e uiunidpal, 
estabelecerão normas de .acesso a diplomaS 
ou certific:ad-:>s .escolares para atender às peS
soas que se prepararam e qualificaram pela 
educação nã_o formal, nos diversOs ramos do 
saber e nos diferentes níveis de ensino. 

SEÇÃO IV 
Do Ensino à Distância 

Art. 73. _A modalidade de ensino à distân
da t~á _C0-!110 finalidade propiciar-a ado-les
c_entes e adultos a formação_ que não possa 
ser obtida no _ensino formal e podei'á assUmir 
a forma_ de educação aberta, em nível de ensi
no téchico·e sUÇierlor. 

Art. 74. OS SistemaS de Ensino poderão 
adotar a modalidade _de ensino à distância, 
para todos os_ níveis, destinada a educandos 
ffiaioreS _de -d~oito anOs. . _ . 

§- 19 As Universidades ou instituições de 
ensino superior especialmente credenciadas 
poderão manter programas de ensino à dis
tância para o n1Vel superior e também para 
os demais n~veis dé gh_sirtó_._ ·~··. . 

§ 29 As normas de produção dos progra
maS--de ensino à distância serão estabelecidas 
peloS órgãos próprios de cada Sistema de Erl
sino, que defmirão as formas para seu con
trole..acompanhamento e avaliação. 

SEÇÃOV 

Da Educação Indígena 

Art. 75. o-Mffifstério da EdücaÇaO e o Mi~ 
nistério da Cultura, corri a cooperaçâo do ór
gão de assistência aos índios, assegurarão um 
processo educci.tivo~cultufal diferenciãao e es~ 
-peclfícO -pài"a Cada_ cófnunidade indígena, ba
seado no desenvolvimento de programas con~ 
juntOs de educaÇão escolar bilíngüe e de pes
quisas- interCultUrais. 

Parágrafo único. os· programas_ preVistoS 
no caput deste artigo dev~r~o conStar do Pfãno 
Nacionarâe EduCação~ ob.Servaao o dispoSto 
no § 4~ do art. 165 da ConstituíÇão Federal, 
-objetivandO: 

(--::-preservar e garantir a organizaç_ão So· 
cial, os costumes, as línguas, ·as crenças e 
as ti'ãdições·de cada comunidade indígena; 

U- fortalecer as práticas sócio-culturais da 
língua materna de cada comunidade e desen~ 
volver metodologias especificas do processo 
ensino-aprendizagem da educação_ escolar in
dígena, especialmente nn aprendizado de_ sua 
s_egunda língua; 

III- formar recur~oS humanoS: especializa
dos, destincldbs à educação escolar indígena, 
assegurando-se a participação de represen
tantes dessas comunidades; 

IV- desenvolver currículos e programas, 
çalendário escolar, processos de avaliação de 
aprendizagem e materiais iilstruc!Ooais dife-

_l 
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renciados e adequados à integração da lingua~ 
gem escrita com a linguagem da imagem. 
como meio de comunicação e expressão de 
cada comunidade indígena. 

TÍTULO VIIJ 
Dos Profissionllfs da Educação 

e sua ValorízaçAo 

Art 76. Oacessoao·exercídoprofissional 
nas instituições oficiais de ensino será feito 
mediante concurso público de provas e títulos. 

Arl 77. Os planos de carreira para o ma
gistério e para os demais profissionais da edu
cação nas instituições de que trata o artigo
anterior deverão fixar pisos salariais condignos 
da respectiva esfera administrativa, assegura
do o regime jurídico único para todas as insti
tuições mantidas pela União. 

Art 78. As instituições educãdonais co
munitárias e particulares farão constar_ em 
seus estatutos e regimentos normas especi
ficas referentes- à carrelra, ·aos requisitos de 
formação e à admissáo eiri SeuS qu"adros, dos 
profiSsionais da educação, observada a legis
lação trabalhista em vigor e as reis de ensino 
pertinentes. 

Art. 79. __ A formação de professores e es
pecialistas em educação será feita em institui
ções de nível superior. 

§ ]9 O exercido do magistério_ nos níveis 
fundamental e médio exigirá formação em 
curso superior de graduação. 

§ 29 A preparação de professores para a 
educação pré-escolar e para as quatro séries 
iniciais do ensino fundamenta] poderá ser efe
tuada em cursos de nível médio, com forma
ção específica e estágio supervisionado para 
admissão à regência de classe, organizados 
de modo a garantir a compreensão teórico
prática dos fundamentos da educação e dos 
procedimentos que caracterizam o trabalho 
pedagógico nessas etapas da vida escolar dos 
educandos. 

Art. 80. Os professores, para a educação 
especial e para a edu.cação dos que a ela não 
tiveram acesso na idade própria, serão habili
tados em cursos de formação de nível médio 
ou superior, adequados à natureza e às carac
teristicas dessas atividades educacionais. 

Art. 81. A complementação pedagógica 
para professores das disciplinas técnicas de 
nível médio, bem corno de língua estrangeira, 
poderá ser feita em cursos de nível superior, 
obsetvadas as normas estabelecidas pelos sis
temas de ensino. 

Art. 82. A formação de profissionais da 
educação para o exercício das funções de ad
ministração, supervisão ou orientação educa
cional será feita em cursos. de graduação, com 
licenciatura plena, ou em cursos de pós-gra
duação. 

Art 83. Os professores de ensino religiO
so terão formação específica ou complemen
tar, obtida em instituições de educação supe
rior, reconhecidos pela autoridade religiosa. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, a for
mação de que trata o caput deste artigo pode
rá ser realizada em cursos organizados por 
instituições religiosas Credenciadas junto ao 
competente órgão de ensino. 

Art. 8~t Os siste:mas de ensino. criarão 
mecanismos que ·assegurem ·o constante 
aperfeiçoamento e atual~ção de seus profes-
sores. _ _ 

'§ 19 Atenção especial será dada à qualífi
cação necessária_a.o e.:::cerd~io do magistéJjo 
pará os atuais professores !e_igos, com visté!:s 
à sua valorização. 

§ 2? OS mecanismos de aperfeiçoamen
to, atualizaÇão e qualificação de que trata o 
Cê1put deste artigo e seu § 1 o, serão igualmente 
adotados nas instituições educacionais comu
nitárias e riaS mantidas p~la iniciativa privada, 
nos termos desta ~c.ir.O IX 

Dos. Recur:sos para l! Educação 

-Art. 85. A União, os Estados, o Distrito Fe
deral, os Territórios, os Municípios, as empre
sas, a família e a sociedade em geral são res
ponsáveis pelo financiamento do ensino e de
verão integrar recursos e esforÇos para pro
movê-lo e aperfeiçoá-lo. 

~ Art. 86._ SãC) reCJ,,fSOS públicos destinados 
-:à~ educação oS originários de_: - -

[- r~e_ita de impostos próprios da União, 
dos EstadOs, do Distrito Federal e dos Muni
cípios; 
Jl- receita de transferências constitucio

nals e voluntárias; 
lH- receita do salárioMeducação e de outras 

contribuições sociais; 
IV- receita de incentivos ftseais; _ 
V- receita decorrente de_· ràyaltíes ,pagos 

a_ Estados e Mi.mkíPios; 
VI- outros recursos previstos em lei. 
Par_ágrafo único. A lei estab~lecefá, no 

prazo máXimo de cento e Vinte dias, o cá1cuJo, 
_a incidência, a arr_eCadação e demajs procedi
mentos relacionados com as receitas previstas 
nos itens III e IV. 

Art. 87. Os_ recur$OS públicos aplicados 
em educação deverão garan_tir prioritariamen
te:_ 

I-a universalização do ensino· fundamen
tal, como -direito público subjetivo;_ 
II- a erradicação do analfabetismo; 
m-a progressiva extensão de obrigatorie

dade ao ensino médio; 
IV-o atendimento educacional especiali

zad.o aos portadores de deficiência; 
V- o atendimento em creche e pré-escola 

a crianças de zero_ aseis anos de idade; 
"VI- a- oferta de: ensino_ regular noturno, 

adequado às condições do educando; 
VIl- a elevação do nível qualitativo do en

sino; 
Yll_l- as condições ~dequadas de _forma

ção, exercício, aperfeiçoamento e remunera
ç:~Q_ condigna dos profissionais da educação; 

lX-o atendimento ao educ~do, no ensi
nõ fundamental, mediante programas suple:
mentares de material didático-escolar, trans
porte, alimentação e assistência à sal1de. 

_-Art. 88. A ÜÕião aplicará, anualmente, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino, 
nunca menos de_ dezoito po~ cento, e os Esta
dos, o Distríto Federal e ,os Municípios, vinte 
e cinco por cento, no mínimo, da receita resul-

tante: d~ impostos, compreendida a provenien
te de transferência. 

§ 19 A parcela da arrecadação de impos
tos, tranferida pela União aos Estados, ao Dis
trito Federal e aOs MunicíPios, ·ou pelos Esta
dos aos respectivos Munidplos, não é" cons_ide
rada, para efeito do cálculo previsto neste arti
go, receita do governo que a traTl_sferir. 

§ 29 O não cumprimento dos mínimos 
percentuais previstos nó art. 212 da Consti
tuição Federal resultará, obrigatoriamente, em 
crime de responsabilidade da autoridade com
petente, podendo, aJuízo do Poder Legislativo 
respectivo, irriportar o ·arastanientO liminar do 
cargo ou função e a perda ~o mandato. 

§ 39 As diferenças entre_ a receita e despe
sa previstas ~ as e_fetivarn~ilte -reafizadas, que 
resultem nO n-a:O-ateildiinento dos percentuais 
rrúnimos olirigatórios, serão apuradaS-e corri
gidas a cada bimestre do exercício financeiro. 

Art. 89. As despesas com manutenÇão e 
-"desenvolVimento _do ensino serão _apuradas e 
publiCadas nos- balanços do Poder Público, 

_ assim corno. nos re.latórios _a_ que. se refere 
o âtf.. 165; § 39, da Constituição Federal. 

Ari. 90. "Consideram-se corno de _mami
tenção_ edeseriVolvi___rnento do en.Sin9 as d~spe· 
sas realizadas com vistas à consecução dos 
objetiVos bástcos das instituiÇões educacio
nais de todos os níveis, compreenc1_engo as 
que se desttnãm a: 
1- remuneração e aperfeiçoamento do 

pessoal doce_ry.te e demais profissionais da 
educação em atividãde; 
li-aquisiçào; manutenção e conseiVação 

de instalação e equipamentos; 
m- uso e sustentação de bens e serviços 

relacionados com o-ensino; 
IV -levantamentos estatistlcos, estudos e 

peSquisas visando precipua-mente ao aprimo
ramento da QUalidade e à expansão do ensino; 
V- realização de _atividadesMmeio necessá

rias ad regUlar funcionamento dos Sistemas 
de Ensino; - ---
. VI- concessão de bols_as d_e estudo; 

VII- amortização e custeio de operações 
de crédito destinadas a atender _ao disposto 
nos itens deste artigo. 

Art. 91. Não constituem despesas de ma
nutenção e deseOvolvimento do ensino aqueM 
las realizadas com: 
I- pesquisa, quando não vinculada ao en

sino ou, quando efetivada fora dos Sistemas 
de Ensino, e que -nãõ-vise, ·precipuamente, 
ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua 
expansão; 

U- subvenções _ _a instituições privadas, de 
caráter assistencial ou cultural; 

III- formação de quadros para a adminis
tração pública, sejam, militares, civis, incluSive 
diplomáticos; 

N- manutenção de pessoal inativo; 
V- programas suplementares de alimen

tação e as_sistênica à saúde; 
VI -obras de infraMestrutura, ainda que rea

lizadas parª beneficiar direta ou indiretament~ 
a rede escolar. 

Art. 92. Serão aplicados a programas s-u
plem~ntares d«:_ alimentação e assistência à 
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saúde os r:ecursos oriundos de contribuições 
sociais, excetuado o salário-educaç~o.-

Art. 93. Os recursos püblfcos pOdem ser 
dirigidos às ·esColas-cOinunltáriaS. COI"!feSsio
nals ou fllantróptcas, definidas nesta lei, desde 
que: 

I- comprovem fina1idade não lucrativa e 
apliquem seus excedentes financeiros em 
educação; 

II- assegurem a destinação de seu patri
mónio a outra esc._ola comunjtá_d?t~ _ç_onJess[o- _ 
nal ou filantrópica, ow. ao Poder Público, no
caso· de encerramento de suas atividades. 

Art 94. Os órgãos- fiscalizadores exami
narão, prioritariamente, na prestação de con
tas de recursos públicos, o cwnprimento do 
disposto no art. 212-da Constituição Federal" 
e na legislação concernente. 

Art. 95. .A União organizãi'á e finarfciará 
o Sistema Federal de Erisinô' e prestará assis
tência financeira aos Estados, ao Distrito Fe
deral _e_ aos Municípios, nos termOs do art. 
211, § 1 "· da Constituição Federal. 

Parágrafo Unico. A destinação dos recur
sos financeiros levará em conta a correção 
das diferenças regionais do desenvolvimento 
sócio-económico, tendo em vista a ferida "per 
capita" regional, a população a ser escola
rizada, o cumprimento das condições da car
reira do magistério e o progresso· quantitativo 
e qualitativo dos serviços de educação. 

Art 96. -Os Estados organizarão seus sis
temas de ensino e prestarão assistência técni~ 
ca e financ_eira ã seus municípios. 

Art. 97, Os municípios orQanizarão e fi- -
nanciarão seu sistema de ensino, observado 
o disposto no_§_2ç_d_o_art. 211 da Constituição 
Federal. 

Art. 98. As empresas, inclusive agrícolas, 
são responsáveis pelo ensino fundamental 
gratuito de seus empregados e dos filhos des
tes, devendo para isso contribuir com o salá
rio-educação, na forma da lei. 

Art. 99. _ O salário-educação _será -devidO 
por todas as empresas e demais entidades 
públicas ou privadas vinculadas à Previdência 
Social, ressalvadas eventuais exceções previs
tas na legislação específica. 

Art 100. -AS empresas- devem assegurar 
capacitação profissional a__ seus trabalhadores, 
inclusive menores, em cooperação com o po
der público, com associações empresariais e 
trabalhistas e com Sindicatos. 

TITULO X 
Do Plano Nadonal de Educação 

Art 101. O Plarlo Nacional de Educação; 
instrumento de_ execução das d!retdzes e ba
ses da educação nacional, será elaborado com 
a participação da comunidade educativa na
cional, por intermédio dos órgãos represen
tantes de seus vários segmentos. 

Art l 02. O Plano Nacional di:: EdUCação, 
de duração qüin(Jüenal, será estabelecido por 
lei e visará à articu1ação e ao desenvolvimento 
da educação do ensino em seus diversos _ní
veis e modalidades, à integração das ações _ 
dos ststemas de ensino federal, estadual e mu
nicipal, observadas as seguintes_ prioridades: 
I- erradicação do analfabetismo; 

II- universalização do atendimento esco
lar; 

III-melhoria da qualidade de ensino: 
_N- formação para a cidadania e o traba

lho; 
V- promoção humanística, científica e tec

nológica da comunidade nadonal; 
VI- capacitação aperfeiçoamento, valori

zação dos profissionais da educação e dignifi
cação do seu trabalho educativo. 

Art. 1 03._ O Plano Nacional de Educação, 
visando à transferência, objetividade e viabili
dade de sua execução, fixará: 

a) metas físicas a serem _atingidas com os 
respectivos- recursos financeiros, em conso
nância com a Política Nacional de Educação, 
o Plano- Plurianual, a Lei de Diretrizes OrÇa
mentárias e os Orçamentos Anuais do Gover
no Federal; 

b) prioridades anuais e plurianuais; 
c) indic.adores de impacto social para ava· 

liação de resultados e elaboração de diagnós
ticOs da situação educacional; 

d) identificação precisa dos órgãos respon
sáveis pelo acompanhamento, reajustes 
anuais, controle da execução e avaliação. 

Art 104. O Plano Nacional de Educação, 
dada_a s_ua abrangência e dUração, deverá in
corporar o planejamento de todas as ações 
da União em colaboração com as Unidades 
da Federação e ~om os Municípios, 

Parágrafo único. A sistemática de presta
ção de assistênda -técniCa e financeira da 
União aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Munfcíj)iOs e às instituições educacionais da 
iniciativa privada, confessionais, filantrópicas 
e comuhitáriàs, será estabelecido no Plano Na
cional de Educação. 

TfrULOXI 
Das Disposições Gerais 

Art 105. O .ensino notumo regular, dever 
do Estado, será oferecido em todos os níveis 
de ensino, garantidos os padrões de qualidade 
e a adequação da estrutura curricular, das me
todologias, do calendário e da jornada diária 
de atividades às co_ndições do educando. 

Art 106~ O ensino rural será-adaptado à 
realidade da região agrlcola onde estiver sen
do ministrado, mediante a adoção de critériOs 
compatibilizados com as estações do ano, os 
seus ciclos agrícolas, as migrações periódicas 
e a aquisição de conhecimentos específicOs 
da vida rural. 

Art. 107. O ensin-o militar, assegurada a 
sua especialidade, deverá obedecer aos dispo
sitivos estabelecidos nesta lei e às normas dos 
sistemas de ensino, não podendo ser fman
ciado com os recursos públicos destinados 
à educação. 

Arl 108. A transferência de alunos, de 
urna para outra instituição eduç:acional de 
qualquer nivel de ensino, inclusive de país es
trangeiro, será permitido de conformidade 
com os critérios que forem estabelecidos pelo 
Conselho Federal de Educação e pelos órgãos 
correspondentes dos Sistemas de Ensino dos 
Estãdos, Distrito Federal e Municípios. 

Pal-ágrafo -anico. Nas universidades e fim
dações de educaçâo superior, a transferência 

s.etá regulada pelo respectivo colegiado máxiw 
mo, de natureza acadêmica. 

Art 109. A organização de cursos ou esw 
colas experimentais, com currkulos, métodos 
e períodos letivos próprios, poderá ser autori
zada pelos COriselhos de_ Educação compe
tentes. 

Art. 11 O. A adminiStração dos sistemas 
de ensino e as pessoas jurídicas de direito 
privado poderão adotar,_ para as instituições 
educacionais de ensino fundamental por elas 
mantidas, uro regimento comum que, assegu
rando a unidade _básica estrutural e funcional 
da rede de ensino, preserve a neô!Ssária_fleXi-
bilidade didática de cada escola. 

Art, 111. Aos. trabalhadores __ em ativid<ide 
itineiante -e -a -seus dependentes será ass.eQ'u
rada matricula inicial, ou por transferénda, nas 
ecolas públicas locais de ensino fundamental 
e médio, independentemente de vaga, 

Art. 112. Os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios estabelecerão, em lei, seus 
planos de e_ducação. 

Art. 113. O ensino da História .do Brasil 
levará em consideração _as contribuições das 
diferentes culturas e etnias 'para a formação 
do povo brasileiro. 

Art 114. O estudo da filosofia constituirá 
conteúdo obrigatório do _ensino médio. 

Art. 115~ A educação ambiental é _ele
mento integrante dos_cun:ículo_s escolares, im
plicando a formação-de hábitos _e_ atitudes pra
ticaddos pelo c:onjunto da escola, não consti
tuindo disciplina específica: . 

Art 116. A educação_ física como compo
nente indissociável da educação integrará os_ 
currículos do ensino fundamental e médio. 

Art. 117. - As- Práticiis desportivas fOrmais 
e não-formais, -direito de cada um e dever do 
Estado, serão oferecidas no ensino fundamen
tal, médio e_ s_uperior. 

Arl 118. Os Sistemas de_ Ensino promo
verão o desporto educacional, tendo como 
finalidade a fonTtação para a cidadania e o 
lazer. 

Art. 119. A educação artística integrará a 
estrutura curricular da pré-escola e do ensino 
fundamental e médio. 

Art. 120. O Colégio Pedro II, localizado no 
Rio de-Janeiro, será mantido sob a Jurisdiçiio 
do Sistema federal de ensino. 

Art. 121. Ficam revogadas a Lei n9 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, a Lei n? 5.540, 
de 28 de dezembro de 1968, a Lei n~ 5.692, 
de 1 1 de agosto de 1971, a Lei_ n9 7.044, de 
18 de outubro de 1982, assim como as leis 
e os decretos-leis que as modificam, 

Art. 122. Ficam igualn:tente revogados o 
Decreto-Lei n" 869, de 12 de setembro de 
1969, e a Lei n9 6.660, de 21 de junho _de 
1979. 

M 123. Esta lei entrará em vigor na data 
de sua pubUcação, revogadas as disposições 
em contrário. 

TfTULO XII 
Das Disposições Transltórfãs- -

Art. 19 Os Estados, o Pistrito Federal e 
os Mlrnjc:ípi~s adaptarão sua Jégislaçao~educa
cional aos dispositivos.desta lei, no prazo máxi-
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mo de um ano a contar d_a data d~ sua publi
cação. - - . . . 

Art. 2~ As instituições educac:lonals adap
tarão seus estatutos e regimentos aos dispo
sitivos desta lei, observ_adas, no que couber, 
as normas dos respectivos sistemas de ensino. 

Art. 39 Até 5 de outubro de 1998 o poder 
público desenvolverá esforços, com a mobili
zação de todos os setores organizados da so
ciedade e com a aplicação de, pelo menos, 
c:lnqüenta por cento dos recursos a ·que se 
refere o_art 212 dél Constituição Federal, para 
eliminar o analfabetismo e universaliz.ar o erisi
no fundamental. 

Parágrafo único. O percentual de que trata 
o caput deste artigo será devido, separada
mente, por cada esfera administrativa do po
der público. __ _ . _ _ .. -. 

Art. 49 Até 5 de outubro de 1998 as uni
versidades públicas descentralizarão suas ati~ 
vidades de modo a estender suas unidades 
de ensino às cidades de maior deosidaçle po
pulacional. 

Art 5~ [nexistindo profisSionais da educa~ 
ção habilitados para o magistério e para as 
funções de administração, supeTVisão e orien~ 
tação educacional em número suficiente para 
atender às necessidades .do ensino fundamen~ 
tal e médio da região, admitir~se~á preparo 
emergencial por meio de_ cursos e exames, 
durante período limitado e com validade regi o~ 
nal, obedecidos os-proc-edimentos estabele
cidos pelos órgãos normativos dos respectivos 
sistemas de ensino. ---- - -

Art. 6? Os Sistemas de Ensinó terãO O pra
zo máximo de cinco anos, a contar da publica~ 
ção desta lei, para desenvolver esforços neces
sários à qualificação pafã o iilãglStério· do attici.l 
contingente de professores leigos, c"-ortl vistas 
à melhoria do ensino e à dignificaçãO desse 
profissional qa educação. 

Art. 7? As licenciaturas de 1? grau, atual
mente mantidas por instituições de ensino su
perior, deverão ser convertidas, no prazo máxi
mo de dois anos, em licenciaturas plenas, as
segurados os direitos dos diplomados e dos 
que se encontram em fase de cUplomação, 
nessa condição. -

Art. 89 Fica vedada a recondução dos 
atuais membros dv Conselho Federal de Edu
cação. 

Parágrafo único. As vagas ocorridas a par
tir da vigência desta lei serão preenchidas 
de modo a ser alcançada, progressivamente, 
a representatividade estabelecida nos incisos 
I, II e Ill do art 14 desta lei. 

Art. 9'1 Atê qUe se organizeni os- Sistemas 
municipais de ensino, bs municípiOs cOntinua
rão a obse!Vaf as normas estabelecidas pelos 
órgãos competentes do respectivo sisterria es
tadual de ensino. 

Art. lO. As questões suscitadas pela tran
sição entre as normas até agora vígente e as 
instituições na presente lei serâ"o resolvidas 
pelo Conselho Federal de Educação. 

Justificação 
A educação, excelsamente consid~rada c_o

mo base do social, tem con$adQ ~.O meta 

prioritária de todoS-os Planós de governo ela
borados nos últimos vinte e cinco anos. 

Em qUe pesem aos resUltados educacionais 
alcançados nes.te último quartel de tempo, é 
inobjetável concluir que a precariedade dos 
serviços educacionais e a fragilidade das pro
gramações, constantemente_ modificadas, da
da a descontinukl.ade administrativa do pró
prio Ministério da Educação, podem ser res
ponsabilizadas pelos inúmeros irlsucessos 
que têm sido observados no setor. 

Ainda somos o reflexo de um país de analfa
betos, desempregados, e sem educação! 

Milhões de brasileiros de todas as idades 
viVem_ em estado de extrema penúria, _sem 
qualquer participação nos frutos do desenvol~ 
vimento, expurgados que foram até do pro
cesso educativo. 

O analfabetismo, um dos maiores compo
nentes dessa imensa dívida social, aumentado 
pelo contingente de analfabetos funcionais, 
caso não sejam to.madas decisões políticas 
acertadas para ·sua erradicação, atingirá, na 
passagem do século, uma população_ de mais 
de 50 milhões de habitantes. 

A demo_cratização das oportunidades edu
cacionais, perseguida durante anos, lohge está 
de ser alcanç.;tda, porque existem mais de sete 
milhões de crianças que não participam do 
ensino fundamental, dever do Estado, obriga
tório e gratuito. 

Soma-se a essa, população, a geraçi?io dos 
milhões de crianças não atendidas pela educa
ção pré-escolar, privadas dos mais importan
tes cuidados infantis, já comprometidos e 
marcados pela erosão-da desnutrição_e __ da 
pobreza. 

A evasão e a repetência continuam sulcan
do. o caminho daqueles que ingressam no en
sino fundamental e, de cada 100 crianças que 
iniciam a prirriefra série, apenas 1-8 concluem 
esse nível de ensino. 

Violentada pelas injustiças sociais, a criança 
braSJleira fica desarmada diante dos desafios 
da vida, por falta de educação! 

Não merto_s_comprometedor é o quadro hu
manO- do ensiflo médio, baStante seietivo e 
de matrícula reduzida. Nele se constata o fra
caSso de urna-profissiorializaÇão desVinculada 
da·- realidade brasileira, respOnsável até hoje 
pela carência de mão-de-obra qualificada1 de 
que Se ressente o setor ecoriômicó do país. 

O ensino superior, seguindo a marca do 
seu elitismo, prolifera em desarticulação tanto 
com os níveis anteriores do ensino, quanto 
cdffi as reais neceSsidades do desenvolvimen
to nacional e regional, no que concerne aos 
avahços científicos-tecno16Qicos. 

Demais disso, as instituições federais de en
sino superlor,-conSwnidoras de mais de 70% 
dos recursos federais destinados à educação, 
naO.Vêm cUmpnnao a sua verdadeira função 
sócio-intelectual- a de produzir e disseminar 
o conhecimento, como centro de integração 
e-de prêstação de s_erviços às populações ca
rentes das comunidades onde estão inseridas. 

Sáo milhões de metros quadrados de área 
construída, inclusive com a inversão_ de moriu

- mentais dotações de recursos internacionais, 
hoje engrossando a nossa dívida externa, que 

não estão sehdo aprove!tadOs totalmente _em 
sua capacidade física, porque a grande maio
ria da população carente que chega ao ensino 
superior tem que estudar no periodo noturno, 
em escolas particulares pagas, devido à ociosi
dade das instituições públicas nesse horário. 

Diante da atual situação, constata-se _que, 
para um país continente como o Brasil, o prow 
blema educacional não se resolverá com des
taques e-nfatizados em cartas de intenções. 

E preciso atacá-lo em suas raízes mais pro
fundas! É preciso vislumbrar-o-ente educativo 
em sua essência e reconhecer-lhe a dignidade 
de pessoa humana, independentemente dera
ça, sexo,, idade· ou _etnia, dotada de liberdade, 
intefigência, võiltáae e merec_edora de parti
cipar da felicidade que lhe foi destinada por 
~s em sua criação. 
- O Projeto de lei que apresentamos é fruto 

de nossa preocupação de educador e do dese
jo de contribuir com idéias e princípios para 
enriquecer o forum privilegiado que se iniciará 
nesta Casa, com as reflexões_ e _debates sobre 
as diretriies e bases da educação nacional. 

Embasadêl nos dispositivos constitucionais 
vigentes, esta proposição prOCura cOnCiliar a 
educação -como direito público subjetivo de 
cada cidadão,_ com o _dever _do Estado e da 
sociedade de educá-lo e com a liberdade de 
opção pelo tipo de escola que desejar. 

Busca_compatibiliZar as atuais necessidades 
de atendimento educacional de que carece 
a população braSileira com a realidade dos 
meios material$ -e dos recurSos fihanc-eíros 
existentes, independentemente de ser a escola 
pública, particulai-, confessional, filantrópica 
ou comunitária. 

Dada a incapacidade do EStado de univer.; 
sallzar as oportunidades educacionais me
diante a escola institucionalmente organizada, 
inova em algumas modalidades de educação, 
porque adriiite a neceSsidade de novas alterw 
nativas que -aceltem a -autopreParaçãci e que 
utilizem tecnologiaS mais abrangentes. 

Fundamenta-se nos princípios da subsidia
riedade, da participação, do pluralismo de ins
tituiÇões educaTivas, da não-discriminação, da 
educação e do saber como construção con
junta do educando e do educador e da indisso
ciabilidade das componentes realizadoras e 
produtoras' do trabalho. -

A-Subsidiariedade- assegura o respeito às 
competências próprias dos diversos níveis da 
gestão do ensino, vedando a interferência de 
um nível no outro e a pretensão de os níveis 
superiores se julguem no direito de substituir 
os inferiores. 
A participação é o corolário da democracia, 
exigindo, p-ois, que os ·orgãoS dã- educação 
admitam e reconheçam O poder decisório das 
_comunidades educativas, desde que não imw 
plique-um: corporativismo casuíSta e interes
seiro, ou um sectarismo ideológico. 

O pluralisrrlo de instituições educativas e 
·a não--dis~flminação, i!Ítimamente entrelaça
dos, objetivam a viabilização de instituições 
estatais, particulares e comunitárias, promo
vendo o bem comum e impedírido o mono
pólio da educação, quer peJa estatização, quer 
pela privatização, que~ pela comunitarização. 
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A educação e O_ saber como construção 
conjunta do educando e do educador é o fun
damento para superar a tdéta de que educar 
é obedecer, submeter-se. Enquanto se-consi
derar que a função da es_cola é transmitir o 
saber slstematizado, Se estará repetindo, o sis
tema autoritário da sociedade e fazendo da 
educação um ato de imposição e não de cons
trução conjunta. 

A pessoa humana, por natureza íntima ser 
social e sujeito de seu processo histórico, en
contra sua v~rdade, participando efetiva e ple
namente da vida da c_omunidade e da socie
dade, numa relação de amor, alimentada pela 
liberdade e pela justiça. 

A lndissociabiltdade das componentes reali
zadoras e produtoras do trabalho procura êvi
tar que o homem seja tratado meramente co
mo simples instrumento de produção e o·capi
tal seja a base, o coeficiente e a 'finalidade 
da produção. 

A atual visão economicista e mercantilista 
do trabalho deve ser transfigurada numa di~ 
mensão mais humana e subjetiva, como- mo
do de realização pessoal, social e histórica. 

O processo educativo, mesmo _chamado a 
profissionalizar, deve ser um instrumento da 
emancipação humana, de realização da cida
dania e de reconhecimento da dignidade do 
homem. · 

· A nova paisagem político-administrativa do 
País está embalada pelos ventos_ da demo
cracia, da descentralização e da repartição de 
receitas e de encargos. 

No momento em que a Educação recon
quista a prerrogativa de_ obter, através da 
Emenda Calmon, a destinação legal e consti
tudonal de um percentual, ainda que mínimo, 
de recursos obrigatoriamente destinados ao 
seu desenvolvimento e manutenção e, na hora 
em que o MEC, no OrçamentO da União; ob
tém a mais elevada dotação, é preciso refletir 
e planejar para que os próximos passos tri
lhem o caminho mais adequado a resgatar 
a melhoria de qualidade do ensino em tcidos 
os níveis, a valorizar os profissionais de educa
ção e a racionalizar e otlmlzar a aplicação des-
ses parcos dinheiros, multiplicando-os em mi
lhões de benefícios e resultados positivos. 

A renovação do Conselho Federal de Edu
cação e a sua manutenção -como órgão auxi
liar do MEC, respõnsável pela elaboração de 
normas e procedimentos, objetiva impor-lhe 
também o papel de avaliar a aplicação dessas 
normas e ajustá-Ias, quando necessário, ao 
dinamismo do proc-esso educativo e às pecu
liaridades nacionais e r~gionais, elaborando, 
periodicamente, diagnósticos da situação 
educacional brasileira, com todos os seus indi
cadores de desempenho. 

A repartição dos encargos educacionais en
tre _as três esferas administrativas do Setor pú
blico não deve permanecer letra morta. 

É imperativo que os municípios organizem 
seus sistemas de ensino e assumam os encar
gos :com a educação pré-escolar e fundaniên~ 
tal. 

Nesse sentido a União e os Estados, em 
regime de colaboração, devem prestar a assis-
tência técnica e financeira necessâríãs. -

- É importante que -se pratique o espírito de 
comunidade em sua verdadeira açepção, isto 
é, no sentido de que o bem comum e coletivo 
seja sempre sUPerior e anterior ao bem indivi
dUal ou de grupos. --

"I:,-PõiS,-cOm essa visãO-de-aoertura.-de p-lu-
ralismo de j9-éias e_ de cçncepções pedagó
giCas-qUe esboÇamOs estes dispositivos, visan
do, com- a educação deste povo, a construir 
uma sociedade democrática, participativa, jus
ta e fraterna, onde a pessoa humana tenha 
condições de pleno desenvolvimento indivi
dual, comunitário e social. 
_ Sala das_ Sessões, __ 2 de. agosto de 1989. 

-Antônio Luíz Maya. 
(À Ccmiss§o de Educaçiio---c-ompetên

pia termiriativa.} 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-.O projetó-1ido será PUblicado e remetido 
à ComisSaO competente.-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está esgptado ~tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1:_ 

Projeto de Lei da Câmara n<:> 154, de 
1_~83 (n9 4.168/80, na Casa de origem), 
(rue -ãliera o art. 286 da Conso1idação das 
Leis .do Trabal_ho, aprovada pelo Decre
to-Lei n9 5A52, âe 19 de mruo de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 334, aJinea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comis-são-de Constituição, 
Justiça e_ Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 154, de 1983. 
(Pausa} 

Não havendo oposição do Plenário, a maté
ria vai a:o Arquivo, feita a devida comunicaçã-o 
à Câmara-dos Depütados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Antes de prosseguir a votação das matérias, 
a Mesa quer endereçar à ComiSsão de Consti~ 
tuição, "-'ustiça e Cidadania da Casa um apel9, 
para que, na pessoa do seu ilustre Presjdente, 
Seiiádof CiO Sab6ia de Carvalho, quanto Pós
sível, de preferência aos estudos dos projet6s 
de lei complementar e ordinária referentes-à-
Carta COI'i-stituciOnal - ' - . - . 

Há vários projeto$ que, certamente, meré,~ 
cerãO a -preferência nesse Órgão TécniCo, ein 
tão boa hora confiado à competência e à luci
dez do nobre SenadOr Cid Sabóia de Carvcilhõ. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
....:..Item 2:-

Projeto de Lei âa Câmara n<:> 174, de 
1983 (n<:> 5.365/81, na Casa de origem); 
que estende a ex~servidores da extihta
Fundação Brasü Certtrãl e da antiga Pre
feitura do Distrito· Federal, os benefíciOs 
da Lei n9 6:890, de 11 de dezembro de 
1980, que "dispõe s6:bre a-Contagem-do 
tempo de serviço prestado por extranu
merário, diarista ou tarefeiro·, bem comO 

pelo pessoal retribuído à conta de dota~ 
ção global, na forma que especifica, e 

- dá outras providências". 

A Presidência, nos terrnos do art. 334, alínea 
a, do Regimento lnt~mo, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comis_são de Con-stituiçãO; 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n" 174, de 1983. 
(Pausa.) 

Não havendo oposição do Plenário, a-maté
ria irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_ -ltem3: 

Projeto de Lei da Câmara n" 177, de 
1983 (n~ 5.197/81, na CãSa de origem). 
que determina a adoção do prindpio de 
sucumbência no processo judiciário tra
balhista, medíante acréscimo de parágra
fO aO art. 791 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n9 5.452, de J9 de maio de 1943. 

A Presidência, nos terrnos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n~ 58, de 1989, da ComiSsão de ConstituiÇão, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara nç 77, de 1983. (Pau
sa) 

Não havendo oposição do Plenário, a maté
ria irá ao Arquivo, feita a devida comunicaçãO 
à Câmara dos Deputados. 

O ~R. :PRESIDENTE (Nelson Cam~jro) 
-ltem4: 

Projeto de Lei d_o __ Senado n9 250, de 
1984 - CompJeinentar, de_ _autoria dO
-Senador Nelson Carneiro, que altera dis-
positiVo da Lei Complementar n9 J 1, de 
_?5 de maio de 1971, que if!stituiu o Pro-
rural. · 

A PreSidência, nos terinoS do arL -334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Pare_cer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e_Oda~ania,_ declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n9 250, de 1984 
-Complementar. (Pausa.) 

Não havendo oposição do Plenário, a maté-
ria irá aó -Afqu1v6: - - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
- Esgotada: a matéria constémte da Ordem 
do Dia. Há ·orãdoi iilscrito. ConcedO a palavia 
ao r;tobre s~a..dor Ronaldo Aragào. 

O SR. RONALDO ARAGAO (PMDB -
RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Sr.S. Séil.:idores, trago ao conhecirnen-~ 
to da Casa telex da Organização das Coope
rativas do Estado de Mato Grosso- Ocemat, 
dirigido ao Governador Jerónimo~ Santana, 
que diz o seguinte: 

Cuiabâ. 12 de junho de 1989 
Exmo. Sr. -- --- -

Dr. Jerónimo Santana 
DD. GovernadOr de Rondônia 

Senhof GoVeffiador: 
OS produtores de soja do Mato Grosso en

contram-se em difiéffima situaçãO,_ devido o 
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baixo preço no mercado internacional,_grande 
defasagem na relação cruzados novos x dóla
res, elevados fretes rodoviários e impostoS. 

Por esta razão, a Ocemat estudou alterna· 
tivas para novos c_orr:edores de exportação, 
tendo encontrado em Belém, _a ny~lht?r opção 
entre todas estudadas._O p·rcidu~ irá por rodo~ 
via até Porto VeÍho, e dai por ·hi&ovia até Be

lém. 
Os estudos indicaram que o transporte por 

esta via intermodal deverá _Custar, em Cruza
dos, o equivalente a US$ 49/t. Atua:Jmente, 
para levar _a soja pro-duzida na reg"ião de Dia
mantino até Paranaguá, ou Santos, s_e paga 
o _equivalente a 100 (cem) d_ól~re_s_ por tone
lada. 

Tratando-se de 3 (três) milhões de tonela
das que é, aproximadamente, a produção de 
soja deste ano no Mm:o prosso e ~m Rondônia, 
as cifras to'rnarri-se gigantesCas. Estamos fa
lando de urna exportação; cujo valor é cerca 
de um bilhão de dólares/ano e_ urna diferença 
de frete de 1,53 milhões de_dólares. 

O movimento de três milhões de toneladas 
no porto dessa cidade levará. sem dúvida, de
senvolvimento econôm_lco e social, com a ge
ração de novos empregos para esse estado, 
além de permitir uma repreSentativa arreca
dação. 

Cóin- a diferença de frete adnla citada, esta 
via de exportação torna-se definitiva e não 
transitória, principalmente, pol-que em futuro 
breve teremOs a ferrovia lígâ.rido Cuiabá-Por
to Velho, a_ qual já foi aprovada pela Sudam. 

Pelo exposto, vimos mu1 respeitosamente 
solicitar o imprescindível apoio de V. Ex' para 
a nossa causa e, para isto, pedimos-lhe que 
envie correspondência ao Exceleritísslmo Se
nhor Ministro dos Transportes~ riõ Sentido de 
ser agilizada a colocação dos_ equipamentos 
necessários a operação de emergência no 
porto dessa capital. 

Antecipados agradectmen~os. 

Atenciosamente, Ocemat - Organização 
das Cooperativas do Estado do Mato Grosso. 
Dfr~~~~ldo Glitto, Presidente, Anton Huber, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-Nada mais havendo a tr.atar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã a seguinte. 

ORDEM DO DIA 
1 

MATÉRIA A SER DECIJ\P.ADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara -n? 179, de 1983 
(n? 4.977/81, na Casa de origem), que reativa 
a faculdade prevista no art. 11 da Lei n9 6.332, 
de 18 de maio de 1976, que aUtoriza reajusta
mento adicional de benefícios previdenciários, 
e dá outras providências. 

2 

MATÉRIA A SER DECL.ARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 188, _de 1983 
(n? 5.641/81, na Casa de_ origem), que dispõe 
sobre féri~:; para os segurados autónomos. 

3 

MA TERIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Cãri:üuã. n9- 197, de 1983 
(n? 5.729/81, na Casa de o_ri_gem), que altera 
a Lei n9 6.717, de 12 de novembro de 1979, 
que institui_ a modalidade de sorteio de núme
ros- Lóto. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 208, de 1983 
(n9 1.31 Bn9, na Casa de origem), que _dispõe 
sobre a criação de Junta_ de Conciliação e 
Julgamento no Municlpio- de Araras, Estado 
de São Paulo. 

5 

MATÉRIA A Si'OR DECIJIRADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 209, de 1983 
(n? 236!83, na Casa: de origem), que extingue 
-o periodo de carência para a concessão ao 
auxílio-doença e qa aposentadoria por invali
dez no âmbito da Previdência Social, e deter
mina outras providências. 

6~ 

MATÉRIA A SER DECIJIRADA 
PREJUDICADA -~ -

Projeto de Lei da Câmara n<? 244, de 1983 
(n~ 6.105/82, ila.'Tasa de origem), que deter
mina a contratação, pelo regime da Canso

. 6dação_ das Leis do Trabalho, dos represen

. tantes do, Funrural que _contem maiS de 2 

. (dois) anos de efetivo exetcfcio_no cargo. 

7~ 

MATÉRIA-A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n9 184, de 1985 
...;.... Complementar, de _autoria do Senador Nel
son Carneiro, qUe aCrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n~ 11, de 25 de maio de 1971, 
com_ vistas a atribuir aos sindicatos, a co_mpe
tênda para comprovar_ a _condição de traba
lhador rural de pretendente a beneficio do Pro
rural. 

8 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de -Lei do Senado n~ 233, de 1986, 
de aUtoria do Senador Juthay Magalhães, que 
altera ª_redação do art. 396 e seu parágrafo 
único, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943. 

O Sr. Presidente (Nelson Carneiro)- Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PEJ-O pR. 
MARCO MACIEL NA SESSAO OE 
25C6-89, QUE SE REPUBliCA POR HA
~ SAfDo COM JNCORREÇÕES NO 
DCN - SEp\0 li- DE 27-5-M- ~ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, hoje, a Faculdade _de Direito 
do Recife _apres~se, para reverenciar a m~ 
mória de um dos seus mais ilustres ·profes
sores, Tobias Barreto de MeneZes, na data_ fo 
centenário de_ sua morte. --

0 grande arauto da Escola do Recife, lapidar 
em suas temáticas precoces e-prenunciadoras 
da modernidade, Tobias Barreto, poeta e filó~ 
safo, é, hoje, quando se comemora, ainda, 
o sesquicentenário de n8$címento, _$t,upreen· 
cientemente atual em seu perene engajamento 
nas causa emancipadoras apelo social, de__rea
lização do homem e sua iritegràlidade, espírito 
elevado e de grandiosidade jntelectual. Enfim, 
um liberai na moderna acepção da palavra 

· Um século _depois, seus textOs conservam 
ainda_ o sabor da atualidade, impereCíveis no 
turbilhão dos tempos. Este é o s~u _grande 
legado, a herança magnífica, do texto e do 
eXemplo, de um homem que viveu ~eus derra
deirQS Qias na mais absoluta miséri~ "redu
zido às proporções da_ caridade pública", co
mo ·ele mesmo se queixou em correspondên
Cia a seU imligo Sílvio Romero. 

De tudo qUe se tem escrito_s_o_bl:e est~ gran
de homem, _que viveu em um tempo formi
dável da produção intelectual brasileira, ao la~ 
do das mais expressivas personalidades da 

_ história do nosso pensamento, vale registrar 
ó exceleQte artigo do Ministro e escritor-mem
bro da Academia Brasileira de Letras _.:.. Mar~ 
c0s Vilaça, publicado rló O Globo dé 26 .de 
março e último, ~o qual peço_ 5ejá transcrito 
para ?S ~evidos re_gistroS desta Ca"sa: . 

"Muito já s_e clisse do liberalismo brasi
leiro, não_ talvez ainda o_ s.uficiente no que 
toCa a relaç;ioná-lo a Pernambuco. No _co
meço, um seu tanto profeticamente, com 
1817; fronteiriço do .S'oc;ialismo, em 1'$48; 
tumultuado por crise_s, mais tarde. 

São essas datas marcadamente _per
nambucanas, revolucionariamente per
nambucanas, quando a liberação de már
tires foi feita pela imortalidade, nos cami
nbos da história. 

Datas que provocam, neste ano do ses
quecentenário do nascimento de Tobias 
Barreto e do centenário de sua morte, 
reflexão sobre a_ obr~ de çr(tica ffiosóficã, 
religiosa, social e política desse que foi 
um dos nossos maiores agitadores_ inte
lectuais. 

Tobias Bar~eto inteflra a linha l~ertária, 
de "observação participante", despilatiza
da, de Nabuco e Pedro Ivo, de Antonio 
Pedro de figueiredo e Frei Caneca, de 
Nunes Machado _e José Mariano, c:om os 

-dlscuros inais v.eementes no apelo à 
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transformação política e às reformas re~ 
volucionariamente sociais e econômicas. 

Transformações e reformas que emo
cionariam a brasileros do tipo de um Sa
les T erres Homen, o da primeira fase, 
de um Tavares Bastos, de um Rodrigo 
Otávio, de um, Hermes Lima - este, 
a quem devemos_ a primeira divulgação 
efetiva da obra clássica de Tobias, "Om 
Discurso em Mangas de Camisa" e um 
ensaio sobre o "teutosergipano", da iro
nia da Carlos _de Laet. 

Reformas_e transformações que_ igual
mente sensibilizariam Alberto T erres. 
Chegando ao Recife, em 1885, fia com
panhia de Raul Pompéia, encontra o Re
cife febril. a "febre" resultava tanto da fe
bre amarela, quanto do dima conflitívo 
do certamente histórico concurso de To
bias, na Faculdade de Direito, anos antes. 

Dez meses viveu Alberto Torres no Re
cife e só ouvia falar de Tobias, d~ con-
curso. _ ___ -

A Facufdade de Direito· do· Red"fe nâo 
é a casa de Nabuco, nem de Seviláqua, 
nem de Adolfo -Cime, ·nenúi:e ·Ma-rtins JU
nior, nem de Artur Orlando, mas, até hoje, 
a Casa de Tobi~s. · . 

Assim é, não só pelo que representOu 
Tobias para os cursos jurídicos do Recife, 
mas pela influência, às vezes radical, que 
a nossa terra é capaz de exercitar, particu
larmente em não pemambucanos,_a pon
to de pemambucalizá-los, sem dU:mEiiras, 
como a outros.sergipanos: Gilberto Ama
do e Sílvio Romero;,ou Delmiro Gouveia, 
Miguel Arraes, Beviláqua, cearenses;.ou 
Ariano Suassuna, As_sis Chateaubriand, 
José_Lins do rego, paraibanos; ou Nilo 
Pereira, rio-graridense; ou Eduardo Porte
la, baiano; ou Azeredo Coutinho, flumi
nense; ou Inglês .de Souza. paraense; ou 
Cordeiro de Farias,- gaúcho. . , , 

Essa pernãrfibucanidade.- como _é 
multo próprio dela- fê-lo sofrer, mesmo 
depois de ter sido deputado em eleição 
memorável da qua1 sairia dérrotado o 
grande SílviO ROmero; mesrrio depois de 
consagrações no Teatro de Santa Isabel; 
mesmo depois de ver o Príncipe Henrich 
da Prússia, neto de Gulherm.e, chegar a 
Escada, cidade da zona canavieira do es
tado onde viveu, para visitá-lo. Como o 
Príncipe, toda a- Oficialidade da Corveta 
"Olga" fuildeada no porto do Recife. O 
p~íncipe andou léguaS, a fim de conhecer 
o "alemão" de Sergipe. 

Mendigou nos últiJ1'!0S tempos de vida, 
o mulato de "dentes podres" e da "esposa 
sem jóias", para quem se ap-elou inclisive 
pela desconfortável via da subscrição po· 

pular. Tobias não abandonou a· boémia, 
q.em ~ gosto. pela sátil;"a,. nem o violão, 
como também até_ morrer não entusiasK 
rnarª- çt;>m a_ República. 

·Deixou-nos a ·"EsCola do Recife", que 
Hélio Jaguaribe diz ter sido um dos tr_ês 

-----únicOs eXe-mplàs de movimento inteieC-_ 
- tua!, no Brasil, a formar escola e sobreM 

viver à geração dos fundadores. 
Legou ao pen:tamento brasileiro um 

germanismo, como ensina Nilo Pereira, 
que era a libertação da francoftlia e que 
lhe permitía a "boutade": -

- ""'-'Sou poue.o_afeiçoado ao çancã." 
O Brasil deve~se voltar, com muita 

atenção, para Tobias Barreto de Menezes, 
(foi ele o primeiro brasileiro a citar Marx 
e a editar jornal interior ano em língua ale
mã) neste .ano que é tanto- seu. Recor
dar-lhe as lições cidadãs de solidariedade 
e comprorTiisso contidas em "Um Dis
curso em Mangas de Camisa", as·de mo
_dernidade nq:s: planos _da. frlosofia e da 
'ciênciajurídià, de que fala VirgHio Cam
Pos, e:Xariliriar-Ihe a prática anticleriCal 
sem ser anti-religiosa. ~ 

Graça Aranha traçou dele um perfil de
finitivo,_ que pode ser_ legenda neste ano 
tobiático: _ -

"S~u_ apostoladq era_ O de emancipar, 
por ele me tomei um ho_~em livre"." 

Era o que tirlha a dizer, Sf. Presidente. (Muito 
bem!) 

ATO DO PRESIDENTE N•198, DE 1989 

O Presidente do_Senãâã Federal, no uso 
das atiibu1çõeS que lhe -cOnferem- os artigos 
52, item 38, e- 97, "iilciso-IV, do Regimento 
Jntemo~ em conformidade com a delegação 
de .competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n<? 2; de 4 de abril 
de 19.73, e-tEmdo_em vista o que consta do 
Processo n• 008350/89-2 .. 

Resolve aposentar, voluntariamente, Paulo 
Goyano de Faria, Técnico Legislativo, Classe 
''Especical", Referênda NS-25, do Quadro 
Permanente do Sena_do Federal, noS termos 
do artifJO 40, iridso·m, alinéa c, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artidos 433 e 414, § 49, dã: Resolução 
SF n' 58; de f972; artigo 3• da Resolução 
SF n<? 13, de 1985; ã.rtigo 29 da Resolução 
SF n~ 182, de 1 987, e artigO 59 da Resolução 
SF n~ 155, de 1988, cõm prov_entos propoT
c_i_onais ao tempo de selViço, observado o diS

, poSto no··-artigo 37, inciso XI, da ConstituiçãO 
Federal. 

Senado Federal, 28 de- julho de 1989. -
Senador Nelson Cameiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N•199, DE 1989 

O Presidente do Senado_ Federal, no uso" 
. .das atribuições que lhe conferem os artigos 
.5.2, ftem_38, e- 97, inciso TV, -do Ré9imento 
lntemo~-€:m c.onformidade com a delegação 

. qe competência que lhe foi outorgada p~lo 
Ato da ConiiSsão Diretora n9 2, de 1973, e 
tendo em vista o que consta do processo no 
010.403/89-2, - -

Resolve rescindir o contrato de trabalho do 
servidor Ubiratan Estvallet Teixeira, contratado 
·sob o regline" Jt..iridico da Consolidação--das 
Leis c:Io Trabalho e do Fundo de Garantia por 
TempO -dE; Serviço, a partir de 10 de julho 
de 1989. · 

Senado Federal, 2 de agosto de 1989. -
Senador /'felson. Carneiro, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 200, DE 1989 

O Presidente--do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item- 38, -é 97, incisO IV, dO ReQ-imento 
Interno, em conformidade com a delegação 

. de competência qu_e lhe foi outorgado pelo 
Ato da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril 
de_ 1973, e tendo _em vista o que consta do 
Proc_esso n901Q.312/89w7, · 

Resolve aposentar, voluntariamente, Eunice 
Fernandes de Andrade, Técnico Legislativo, 

- classe ~·Especial'', -ReJe_r~ncia NS-25, do Quaw 
dro Permanente do Senado F ed.eral, nos ter
nas do artigO 40, iriciso III, alínea C, da ConSti
tuição da Repúblíca Federativa do Brasil, comw 
binado com Os artigos 428, inciso n, 429, inci
so I, 430; inc_isos IV e V, e 414, § 49, d~ Res_ol~
ção SF n9 58, de 1972, artigo 39 da Resolução 
SF n<? 1"3, de"1985;- artigo 2° da Resolução 
SF n<? 182;de 1987, e artigo 5o da Resolução 
SF n<? 155, de 1988, cóm proventos integrais, 

-observado o dispoSto no artigo 37;indso"·XI, 
-da ~onstitui9áo Feder~. 

Senado Feçleral, 2 de agosto de 1989. -
Senador Nelson Ciuneiro Presidente. 

PORTARIA N• 33, DE 1989 

O PrimelfowSecretárlo do Senado Federal, 
no uso das stiã:s atribuições regimentais, 

Res.olve designar Afrânio Cavalcanti Melo 
Júnior, Técnico Legislativo, Antônio Carlos de 
Nogueira, TéCii.ico Legis(ativo, e Luiz Fernan
do Lapagesse AlveS Corrêa, Técnico -em Co
municação" SOcial para, sob a presidência do 
primeiro, integrarem a COinissão de Inquérito 
incumbida de apurar os fatos constantes do 
Processo n9 01 OS40/89-8. ~ 

SenadO Federal, 2 de agosto de 1989.
Senador Mendes Canale, Primeiro Secretário. 
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SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 102" SESSÃO, EM 3 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Governador 
do Disbito Federal 

- N• 68189-DF (n' 58/89-GAG, na ori
gem), submetendo à deliberação do Sena
do Federal o Projeto de Lei do DF n9 37/89, 
que dispõe sobre _ó_ -depósito __ e__venda de 
veículos removidos, apreendidos e retidos, 
no Distrito Federal, e dá outras providên
cias. 

1 .2.2 - Comunicação da Presidên
cia 

-Prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei do DF n9 37/89, lido ante
riormente. 

1.2.3- Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n~ 205/89, 

de autoria do Senador Frãnclscà Rollem
berg, que assegura ao marido o direito à 
percepção de pensão por morte da mulher 
funcionária nos casos que menciona. 

-Projeto de Lei do Seitãdo n" 206/8-9, 
de autoria do Senador José -Paulo Biso!, 
que "regulamenta o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e dá outras provi
dências". 

1.2.4- Comunicações 

-Da Liderança do PFL da Câi"nara dos 
Deputados, de substituição de membro na 
Comissão Mista de Orçamento. 

-Do Senador José Paulo Biso!, que 
passará a integrar a Bancada do _PSB. 

SUMÁRIO 

1.2.5- Requerimentos 

- N9 397/89, do Senador Maurício Cor
rêa, solicitando informações ao -Sr. Gover
nador do Distrito Federal, sobre publici
dade que vem Sendo veiculada através dos 
meios de comunicação que ·especifica. 

- N~ 398/89, do Senador Severo Go
mes e outros, solicitando que o tempo des
tinado aos oradores do expediente da ses
são de 24 do corrente seja dedicado a ho
menagear o bicentenário da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Odadão. 

1.2.6- Comunicações da Presidên
cia 

-Arquivamento do Projeto de Lei da 
Câmara n" 78/88, (n9 973/88, na Casa de 
origem), Que alféia a Lei n~ 5.107, de 13 
de setembro de 1966, que instituiu o Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço
FGTS. 

-Designação_ do Senador Diva_ldo _:;;u
ruagy pata representar a Presidência da 
Casa, no Primeiro Congresso Brasileiro de 
Integração Municipal, a realizar-se em São 
Paulo. 

-Recebimento do Recurso n" 2/89, no 
sentido de que o Projeto de Lei do Senado 
n9 54/89, que dispõe sobre a alienação de 
imóveis reSidenciais de proprie.dade da 
U_njãp, da,s entidades da Administração Fe
deral e das Fundações Públicas, localiza
dos no Distrito Federal, seja submetido à 
apreciação do Plenário. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SEIYADÓR J{JtAHY MAGA/JiÃES- Vi
sita do Sr. Presidente da República ao Pro
jeto Formoso. Problema dos aposentados. 

SENADORLOORIVAL BAF'TlSTA- Re
pudia críticas feitaS ao Presidente do Ban
co do Brasil. 

SENADOR MAURfao CORI?t:A, como 
Uder - Propaganda do Governo do Dis
trito Federal publicada nos jamais de Bra
sflia. 

SENADOR JOÃO MENEZES- SucOS: 
são Presidencial. 

1.2.8- Comunicação da Presidên
cia 

-Designação das Comissões Mistas in
cumbidas de emitir parecer sobre as Medi
das Provisórias n-:4 75/89, que dispõe sobre 
a atualização monetária das obrigações 
que menciona e d.~ outras providências,e 
76/89, que autoriza a abertura de crêdito 
extraordinário, em favor da secretaria Ge
ral do Ministério do Interior, no valor de 
NCz$ 15.0QO+QOQ,OQ._ para as situaçõeS 
que especifica, e estabeleclmento de ca
lendário para a tramitação das matérias. 

1.2.9 -Requerimento 

- N9 399/89, de prorrogação do prazo 
concedido à Comissão Especial destinada 
a examinar a questão da Dívida Externa 
Brasileira e avaliar as razões que levaram 
o governo a suspender o pagamento dos 
encargos financeiros deJa decorrentes, nos 
planos externo e interno. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 179, de 
1983 (n~ 4.977/81, na Casa d·e origem), 
que reativa a faculdade prevista no art 11 
da Lei n9 6.332, de 18 de maio de 1976, 
que autoriza reajustamento adicional de 
beneficias previdenclárlos, e dá outras pro-
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PASSOS PORTO 
Di reter-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo_ 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor.Adjunto 

vidências. Declarado prejudicado. Ao Ar
quivo. . ._ , 

Projeto de Lei da Câmara n'~ 188, de 
1983 (Í1" 5.641/81, na Casa de origem), 
que dispõe sobre férias para os segurados 
autônomos. Declarado prejudkado. Ao.At
quivo. 

Projeto de Lei -da Câmara n~ 197, de 
!983 (n' 5.729/81, nal:as•.<ie.oligem), 
que a1tera a Lei_n~ 6.717, de 1:2: de novem
bro de 1979, que instituiu a modalidade 
de sorteio de nómeros--:-Loto. Decléliado 
prejudicado. Ao Arquivo. . . : 

Projeto de Lei da, Câmara n'~ 208, de 
1983 (n' I.~I8n9, na Casa de origem), 
que dispõe sobre. a criação de Junta de 
Conaliaç:ão e_Julgamel')to no Município d,e 
Araras, Estado de São Paulo, Declarado 
prejudicado. Ao Arquivo. . ' 

Projeto de Lei çla _Cãrilara n9 Z09, P.e 
1983 (no 236/83, na Casa de origem), que 
extingue -O período_ ele ca~ncia para a con
cessão ao_ aUX11io-.doença e da aposent~
doria por invalidez no âmbito da Previd~n
cia Social, e ~d~termina .o!ltras providên
cias. Declarado preji,Jdlcado. Ao ArquiVo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 244, ·dê 
I 983 (n' 6.! 05/82, na Casa de origem), 
que determina a cont(ataçáo, pelo regime 
da Consolidação das !.,.eis do Trabalho, do~ 
repre$entantes do Funrural que coritem 
mais de 2 (dois) anos_ de efetlvo exerciéio 
no cargo. Declar.a_dQ preJudicado, Ao -Ar
quivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 184, de 
1985- Complementar, de autoria do Se
nador Nelson Carneiro, que acresc:enta 
dispo_sitivo à Lei Complementar n9 11, de 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da MeH do Senado Federal 

ASSINATURAS 

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

Exemplar Avulso .................... _ .......... --.. --·--· NCz$ 0,06 
T1ragem: 2.200-exemplãres. _ 

25 de maio de l9"l.l, <:QITI yistas a atribuir 
aos sinQicatos, ?1: comp~t~ncía para com
provar a condição de trabalhador rural de 
pretendente a benefiçio do Prorural. Deda
rado prejvdicf!.dp. A.q Arquivo. 

Proje!_o. de Lei do Sena·do n9 233, de 
19.86,_de ~n,ato!ja doSen?~dor Jutahy Maga
lhães, que altera _a r~dação do art 396 e 
seu parágrafo único,_ da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to~Lei n? .5A52, de 19 de maio de 1943. 
Dec/aradq prejudk:acfo. Ao Arquivo. 

1.3.1 -Ma-téria ·apreciada após a 
Ordem do Dia · 

-Requerimento n" 398189,l_ido.no __ Ex·. 
pediente. Aprovado. 

1.3.2.......:.. Discursos apóS a Ordem do· 
Dia 

SE!iADORCIDSAeÓ/AD~CARVAUiO 
-Aniversário de_ cr[ç3ç~o do Qepartamen· 
to Nacional de 0b(a5. Çontra _as ~:re<:;;tS
TrartSfo.rmação_do Dnocs em autarquia es: -
pecial. 
· SENADOR ,JOÃO LOBO:.__ Apoiamén

to aos professores grevistas do Piauí. · 
SENADOR MAURO BORGES -Traba

lho realizado pelo Dr. AJuizio Cã.mpos dà 
Paz Junior, à frent~ do Hosp[tal Sarah Ku~ 
bitschek. _ - · 
-SENADOR FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO- CánstituíÇáo, em São Paulo, 
de um NúcJe6 ·âa _ Fundadcin· dei Nuevo 
Cine Latino-Americano. -~ 

SE!YADOR EDISO!Y LOBAO - Recu- . 
peração· do volume de recursos arrecada
-dos pela Secretaria da Rec~ita FederaL 

SENADOR ALFREDO O\MPOS- Bi
centenário da Revolução Francesa. 

SEI'IADOR LAVOISIER MAL'\- Crise na 
TERMJSA 
. SENADOR MAURO BENEVIDES -
ProJeto encaminhado pelo Poder Execu~ 
tivo aO Congresso Nacional, extinguindo 
o -Fundo de Auxílio ao Desenvolvimento 
Social. 

SENADOR RAOIID SALI:iNYHA DERZI 
- Cente-nário de nascimento de Vespa~ 
siano Barbosa Martins. - -

SENADOR ODACIR SOARES-"'· "O 
drama rodoviário".;_ artigo do_ Dr. Antonio 
Alberto Canabrava, Diretor-Geral do 
DNER, sobre a gravidade da situação do 
sistema viário de nosso País. 

1.3.3 -Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

:?.-.ATO DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL . 

-N• 20!/89. 

3- PORTARIAS DO PRIMEIRO 
SECRETÁRIO DO SENADO FEDE
RAL 
- N9'õ 34 a 36/89 

4 -ATAS DAS COMISSÕES 

5 -l'!ESa DIRETORA 

6-ÚDERES E VICE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMis. 
sOEs P~ENTÍ$ : . 
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Ata da 1 02" Sessão, em 3 de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Alexandre Costa, Pompeu de Sousa 

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

Nabor Júnior- Leopoldo Peres -Carlos 
De'Carü - Odacir SoareS- Roiiãl.do Aragão 
-João Menezes-Jarbas Passarinho-Moi
sés Abrão -Antonio Luiz Maya -Alexandre 
Costa - Ed!son Lobão -João" Lobo::....__ Cha-
gas Rodrigues - Afonso Sancho ~ Gd Sa
bóia de Carvalho - Lavoisier Maia - Hum
berto Lucena - Marco Maciel - Mansueto 
de Lavor - João Lyra - Francisco Rollem
berg- Lourival Baptista:_ Luii Viana -Juta~ 
hy Magalhães-Ruy BaCelar -João Calmrin 
-Jamil Haddad-Nelson Camêifo -Itamar 
Franco - Mário Covas - lrapuan Costa Ju
nior- Pompeu de Soúsa ---:-MauríCio C~rr~ 
- Meira Filho - Rachid Saldanha Derzi -
Leite Chaves -José Richa -Jorge Bomhau
sen -José Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A lista de presença acusa o compated
mento de 39 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçâo de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~ Secretário irá proceder à leitura 
do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO GOVERNADOR DO DISTRITO FE· 
DERAL 

MEri!ÍAGEM N• 68, DE 1989-DF 
(N• 058/89-GAG, na origem) 

Brasiliã, 1 o de agosto de 1989 

Senhor Presidente: 
Com fundamento no art. 2" da Resolução 

n"' 157/88, tenho a honra de encaminhar a 
essa Casa projeto de Lei que "aispõe- sobfe 
o depósito e venda de veículos removidos, 
apreendimentos e retidos, no Distrito Federal, 
e dá outraS providências". 

Tem sido cada vez maJor a afluência de 
veículos_ destinados ao transporte de carga, 
conduzindo passageiros, ora com destino ao 
distrito Federal, ora com destino às regiões 
vizinhas, quase sempre pessoas oriundas de 
regiões que estão enfrentando dificuldades cli
máticas (secas, enchentes etc.) ou por força 
de fatores de ordem económico-social (falta 
de emprego, moradia, assistência médica 
etc.), enfim, fugindo da mis~ria em Q_u~ca do 
"eldorado" que, na maioria das vezes, resulta 
em fracasso ou pesadelo para elas próprias, 

e Antonio Luiz Maya 

além de contribuir para o fenômeno do incha
ço populacional desta Capi_tal com o canse-

- qüeTite surgrmento 'áos· pro!>lemas gerados 
pela natureza da mataria dos migrantes: carên
Cia absoluta, baixO j)adrão cultural, forte com
pulsão à marginalidade social para a sobrevi
vência, ocasionando um estran_g_ulamento da 
capadCfade goVernamental eln atender à de-: 
manda nos setores de saneamento básico, 
saúde, educação, habitação e trabalho. 

Além disso, aumenta cada vez mais a o·cor
rêrida de acidentes com graves conseqüen
cias para os ocupantes desses veículos, culmi
nando senipre em- satrificio de vidas huma
nas, como- o episódio ocorrido no mês de 
janeiro úJtimo nestà CaPital, onde morreram 
diversas pessoas e outras ficaram feridas. 

()bse_~a-se 'que na ânsia de locupletar-se 
às custas da miséria alheia, os ·responsáveis 
por e~se meio de 't!'ª!lfíporte ilegal, à míngua 
de uma legislação que lhes inflija sanção mais 
enérgica, vêm dispensando a essas pessoas 
um tratamento incompatível com a dignidade 
humana, não l!)es oferecendo as mínimas 
cond!ções d_e _hjg;ene ou c;onforto, quase sem
pré trasportadas acondicionadas em verdadei
ros embrulhos de Jonas, sem direito à ventila-

- ção, iluminaçifÕ e.-em determinados momen
tos, sem poderem produzir qualquer ruído, a 
fim de burlar a fiscalização, o. que não -é admis
sível nem para os animais. 

Ademais, cumpre ressaltar _que até aqui es
ses mesmos proprietários ou responsáveis, a 
par do tratame_n!o desumano imposto a pes-
soas sein- Cond(çôes ~e pleitear que sejam 
respeitados seus mais elell')entares direitos, fa
c·e ao desespero que as. levaram a se utilizarem 
deses veículos, assumem tão-somente o ônus 
do transporte, não havend_o instrumento jurí
dico que lhes atnbua responsabilidades decor
rentes dessa ativldade, o que ora se busca 
estabelecer com a proposta apresentada. 
- A prevalecer essa situação, _chaga~á o mo

mento em qUe ó Estado náo terá como arcar 
com ·d~spesas decorrentes exdusivamente da 
irresponsabilidade de terceiros, mantendo por 
sua _conta tantos quanto forem impedidos de 
pfosseguirerTI viagem nessas condições, e ain
da, Provendo a saída ·daqueles que queiram 
chegar ao seu destino ou retomar ao lugar 
de origem, como lhes é de direito. 

Por conseguinte, com a fmalidade de coibir 
esse tipo de abuso, buscando-se a preserva
ção da vida dos passageiros _e a definição de 
responsabilidade dos proprietários dos veícu
los com a despesa de manutenção e trans
porte ao destino ou ao local çle onde sairam 
as pessoa~. ~s:tou submetendo o presente pro
jeto de Lei à c apreciação d~ssª- Casa, encare
cendo sua aprovação. -_ Joaqujm Domin
gos Roriz, Governador do Distrito Federal. 

PROJETO DrLEILíô DF 
N• 37, DE 1989 

Dispõe sobre o depÓS1io e Venda de 
veículos 'removidos, apreendídos e reti
dos. no Distrito Federal. e dá outras PrOili
déncias. 

O Senãdo Federal decreta: 
Art. 19 Os veículos removidos, retidos ou 

aprendidos, com base na alínea f, do indso 
XXX. do arl 89, da Lei n• 5, 108, de 21 de 
setembro de 1966, serão depositados em lo
cais designados pelo DepartamentO de Trãn~ 
sito do Distrito Federal. 
· Art. 29 A restituição dos veículos apreen

didos nas circunstâncias mencionadas no arti
gç anterior faN;e-á mediante o pagamento 
das seguintes _despesas: · 

1-multas e taxas devidas; 
U- gastos com a remoção, apreerisãO, re- -

tenção ou manutenção do veículo e com pas
sagens, hospedagem e alimentação efetuados 
para transportar os passageiros ao destino fi
nal ou ao local de origem, além das despesas 
referentes a notific~ções e editais menCiona-
dos nos artigos subseqüentes. . 

Parágrafo úniéo. Os passageiros, enquan
tO aguardam para prosseguir a viagem ou re
tomar à origem, permanecerão em local de
Signado pela SeCretaria de Serviço~ Sociais. 

Art. 39 O Departamento de Trânsito, no 
'prazo de dez dias, ryotillcará, por· vi;:t, :postal, 
'a pessoa que figufa'r no certificadó corTl"Cipro
prietária do veículo, para que, dentro de quinze 
diaS, a contar ·da- ríotificação, efetue o paga
mento do débitO e Promova a sua retirada. 

· Art. 4~ Não atehdida a notificação por via 
postal, serão os frrteressados notificados por 
edital, afiXado nas dependências do órgão 
apreensor e publkãdo uma vez peJa imprensa 
ofiCial e duas em jomallocal, para o' ~un pre
visto no artigo anterior e com o prazo de quinze 
dias, a contar da primeira publicação. 
~ § 19 Do edital cOnstarão; 

a) o nome ou' designação da pessOO que 
figura no certificado como proprietária do veí
culo; 

b) os números de placa e do chasSi, bem 
Como a indicação dã marca e ano de fabrica
ção do veículo. 

§ 29 Nos casos de penhor, alienação fidu
ciária em garantia e venda com reserva de 
domínio, quando os instrumentos dos respec~ 
tivos atas jurídicos estiverem arquivados no 
órgão fiscalizador competente, do edital cons
tarão os nomes do proprietário e do possuidor 
do veículo. 

Art. 59 Não atendendo os interessados ao 
disposto no artigo anterior, decorridos 90 (no
venta) dias da remoção, apreensão ou ·reten
ção, o veículo será vendido em leilão, a· quem 
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olerecer mato r lance, igual ou superior ao valor 
da avaliação. 

Parágrafo único. Do valor apurado na ven
da serão deduzidas _as _dg_spesas previstas no 
artigo 39 desta Lei e as demais decorrentes 
do leilão, recolhendo-se o saldo ao Banco de 
Brasília S/A, à disposição da pessoa que figu~ 
rar no certificado como proprietária do vekulo, 
ou de seu representante legal. 

Arl 6? _ O disposto nesta lei não se aplica 
aos veículos recolhidos a depósito por ordem 
judicial ou aos que estejam à disposição de 
autoridade policial. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. &' Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comissão do Distrito Federal. çmde 
poderá receber emendas, após_ sua publi
cação e distribuição de avulsQS, pelo pra
zo de 5 dias úteis.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Do EXpediente lido, consta Q. Projeto de 
Lei do DF nl> 37, de 1989-. que nos -terrn"oS 
da Resolução n~ 157, de 1988, será despa
chados à ComisSão do Distrito Federal, onde 
poderá receber emendas, após sua publicaçãO 
e distribuição em avulsos, pelo prazo de_ 5 
dias úteis. -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. )9 Secretário. 

São lidos os seguüites 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 205, DE 1989 

Assegura ao marido o direito à percep
ção de pensão por morte da mulher fun
donárit1 nós caSos qt.Je menciona. 

O Corigressõ Nacional decreta: 
Arl 1~ O art. 59, inciso I, alíneas á e b, 

da Lei n9 3.373, de 12 âe março de 1958; 
passam a vigorar cOm a seguinte redação: , 

"Art 59 ••••w•..-~---·-------··~..-
1 - ··························'····"' .. ··················-·-·----
a) esposa ou marido, exceto desqui-

tados que não recebam pensão de ali
mentos; 

b) companheiro _ou companheira que 
viva sob dependência económica pre
ponderante de func_ionário; 

c) ............................. ___ ~--· 

Art. 2'" As despesas decorrentes da exe<;u
ção desta Lei correrão à contã do orçamento 
da Previdência Sótia1. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na dà"ta 
de sua publicação. , 

Art. 49 São revogadas as disposições em 
contrário. 

Justificação 

Com a grande expansão industrial, já não 
configura casos isolados o número de mu1he
res que representam a fonte principal de renda 
familiar. 

A participação da mulher no merCado de 
trab_~_ho ao lado do hom~m trouxe contribuiK 

·· Çâo social de gi-àí-lcie irrlport.â.~cia, ao propiciar 
as condições para a reestruturação de papéis 
antes cris'taliz~c;l.os diferecjadamente para o 
homem, de um lado, e para a mu1her, de outro. 
Esse fato enCoritra-se na base do cresçeil.te 
número de mu1heres que postulam pela igual-

-dade de direitos com os h_omens, o que evi
dentemente não representa processo que pos
sa ocasionar a superaçã_o de papéis essenc:iais, 
.bas.~ª---dos I) a, divisãÇ> do tr~bl;~ho entr~ homens 
e inuJ.here.s._ . 

O texto ~onstitucional promulgado em ou
tubro de_ 198,8,. no. capitulo referente a Previ
dênci~_Social, prevê que os planos, re:5pectivos 
deverão, entre outros direitos, assegurar, ao 
homem ou à mulher, em igualdade de condi
ções, pensão por morte do segwado, cônjuge 
ou companheiro. 

Visa a presente iniciativa a introduzir modifi
cações na Lei n~ 3.373, de 12 de março de 
1958 ãdequando assim a_ ]egislaç_ão infra
constik~--:ional, referente ao Plano de Previdên
cia dos- f- .. •ndonár!Os Públicos, aos ditames 
inscrito!, na Lei Maior • .Assim, tem ~xatamente 
o objetivo ·pe_;~Conhec~t formalmente uma 
sit1..::ação eXIStente de 1áto, qual seja, a cres
cente _relevância econôrn.iç:a do trabalho da 
mú.lher_e sua importância para a manutenção 
do signif)cativo número de famílias n_a so_çieK 
dade brasileira. _Nesse sentido não há por que 
desconhecer a possibilidade de o homem ser, 
mais vezes do que comwnente se pensa, pen
sionista apóS a morte de sua esposa ou com· 
panheira. 

Sa1a das Sessões, 3 de agosto de 1989: 
-Senador Frl.fl1cisco RoUemberg. 

LEGISLAÇÃO OTADA 

LEI N' 3.373 
DE 12 DE MARÇO DE 1958 

DisPõe sobie.o. Plano de A_ssistência 
· ao FunC!on6lio e Si.tã FamDia, a que se 
referemosacts.161 e256daLe.in91.7J 1, 
de 28 de outUbro de 1952, na parte _que 
diz respeito à Previdência. 

-.-o Presidente da República 
O--FaÇO saoer·quEfo-congresso Nacional de
creta e eu sanciono a seguinte Lei; 

~··M'"4;····~--f~d~··;; 5_0% (c;-qG;~t~--~~--

cento) do salário;..base, sobre o qual incide 
o desconto mensal compulsório para o IPASE, 
a soma das pensões à fãmllia do contribuinte, 

·entendida como esta o conjunto de seus beneK 
fidários que se habilitarem às pensões vitalí
cias e temporárias. 

Art 59 Para os efeitos do artigo" ant'erlor, 
considera,-se família do segwado: 

1-Para percepção- de penção vitalícia; 
a.) a esposa, exceto a desquitada que não 

receba pensão de alimentos; 
b) o marido i[wálido; 
c) a mãe viúva ou sob dependência econó

mica preponderante do funcionário, ou pai in
válido no caso de ser o segurado solteiro ou 
viúvo; 

II- Para a percepção de pensões tempo
rárias: 

a) o filho de qualquer condição, ou ente_a~ 
do, até a idade de 21 (vinte e um) ~nos ou. 
se inválido enquanto durar a invalidez; 

b) o irmão, órfão de pai e sem padrastro, 
até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se 
invá1ido enquantO durar a invalidez, -no Caso 
de ser o segurado solteiro OU VíúYo, sem ffihos 
nem enteados. 

Parágrafo único. A filha solteira, maiOr de 
21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão 
temporária quando ocupante de cargo público 
permanente. 

··············rA~c;;i;;&~--d~·~·;;;;;;;~··s-;;~;~~:;.y-~· 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1• 206, DE 1989 

"Regulamenta o FUndo de Garantia do 
Tempo de Serviço e dá õutiãs providên-

.cias." --

O CongreSso Nacional deCreta: 
f- Definição 
Arl 1 ~ Denomina-se Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço o total das quantias de
positadas mensalmente pelos empregadores 
etn contas vinculadas bancárias, em nome de 
cada empregado, que é regulamentado, admi
nistrado e aplicado conforme o disposto neste 
diploma legal. 

D- Dos Depósitos e contas remuneradas. 
Art. 29 To dos os empregadores que te

nham empregados slljeitos às disposições 
contidas na Consolidação das Leis do Traba
lho (Decreto-Lei n~ 5.452[43) estão_obrigadoS 
a efetuar depósitos mensais nessas contas vin
culadas: 

Art. 3l> A quantia depositada mensalmen
te pelo empregador na conta vinculada de seu 
empregado corresponderá a B% do total das 
verbas salariais recebidas por esse, devendo 
o respectivo"- dePóSito ser feito na conta do 
pagall_lento do salário. _ _ __ 

Parágrafo único:-: Caso O-depóSito seja efe
tuado após o prazo aludido, sobre o mesmo 
incidirá multa calculadêl em ZO% Sobre o total 
devido, além de juros e correção monetária. 

Art~- 4o -Esse depósito far-se~á em conta 
vincu1ada em nome do. empregado, em estaM 
belecir!).entos_das InstitUições F"inar'lc-eiraS Ofi
ci~_ Federais- e· Estaduais, -localizados_ no 

-mesmo municíPio onde se realiZa _ã".rêla:Ção 
de emprego, deviflamente autorizado_ a funcio
nar pelo Banco Central do Bfa.S[l i-c:i-eden
ciado pela Caixa Económica ~dera!, geren
c[adora do Fundo de Garantia do Tempo de 
SeMçó.-. ··· ··· 

Parágrafo único. Na ausência de estabele
cimentos das Instituições Financefras Ofk:iais 
no munidplo, o depósito poderá -ser-efcihJado 
em estabelecimento bancário privado. 

Art. 59 A conta vinculada será remunera
da mensalmente com a taxa de juros idêntica 
à da Caderneta de Poupança, acrescida tãm
bém de correção monetária fiXada para o pe
ríodo. 

Parágrafo único. A remuneração_ devida 
passará a Ser calculada a partir do seQ:undo 
dia últil imeaiatamente sub_seqüente ao depóK 
sito efetuado pela empresa. 
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Art. 69 AJ)ós o recebimento dos sepósítcis 
efettiados pelos empregadores, as instituíções 
financeiras repassarão os recurso obtidos para 
a Caixa Económica Federal nas 24 horas sub
seqüentes ao fato, para que sejam usados pelo 
Fundo. 

Art. 79 A Caixa Econômica Federal terá 
um cadastro único de todos os trabalhadores 
e empregadores depositantes do FGTS que 
será atual!zado mês a mês, estando obrigada 
a emitir extratos mensais a favOr dos empre
gados. 

Art 89 Os dep-ósitos de que fala este capí
tulo também são devidos ao empregado nos 
seguintes casos de afastamento de selViço, 
como se ele_ trabalhando estivesse: 

a) prestação de serviço militar; 
b) motivo de doença até 15 dias; 
c) addente de trabalho; 
d) gravidez e parto; 
e) exercídei de mandato sindical; 
f) outros motivos a serem definidos pelo 

Conselho Curador. 
Art. 9':' As contas vinculadas são garan

tidas pelo T escuro _Nacional, que terá direito 
de regresso contara os estabelecimentos ban
cários e demais entidades que de alguma ma
neira as fraudarem. 

m-Dos Saques. 
Art. 10. Caberá aos empregados, titulares 

das contas vinculadas, decidirem ou não sobre 
a oportunidade do levantamento das impor
tâncias depositadas em seu nome, acrescidas 
de juros e correção monetária, nos seguintes 
casos: 

a) rescisão contratual, em qualquer hipó
tese; 

b} saplicação do capital em atividade co
mercial, industrial ou agropecuária, em que 
tenha se estabelecido individualmente ou em 
sociedade; 

c) aquisição de moradia e pagamento das 
respectivas prestações, compra de glebas ou 
construção; 

d) aquisição de equipamento destinado a 
atividade de natureza autónoma; · 

e) casamento; 
!) nascimento de descendente ou adoção; 
g) afastamento por doença superior a 15 

dias; 

to da importância depositada aplica-se-á o dis
posto no artigo _,59, sendo a remuneração da 
mesma proporcionalmente arcada pela Caixa 
Económica Federal e o estabelecimento ban
cário, conforme _os dias em que_ esteve em 
poder de um e de outro. 

Art. 13. Fale_cendo o titular da conta vin
culada, aplicar-se-á o que· dispõe a legislação 
previdenciária. 

IV- Da gestão do Fundo 
Art. 14. O Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço é gerido pela Caixa -Económica 
Federal, conforme normas, orientações e dire

"trizes expedidas pelo COnselho Curador. 
· Parágrafo.-19. O Conselho 'Cunidor será 

constitukio por: 
1-Presidente da CaiXa Económica Federal 
II-Seis representantes das Centrais Sin-

dicais · 
m-Dois representantes do Congresso Na

cional 
IY:- Um representante da Coilfederação 

Nacional da Indústria 
V- Um repres_entante da Associação Na-

dona! dos Mutuários . . 
Parágrafo ~ À exceção do President~ da 

Caixa Econômica Federal, os outroS membros 
do Conselho Curador são indiCados por um 
perlodo de dois anos, vedada a recondução. 

Art. 15. Ao ConselhQ CUrador. compete; 
a) determinar o programa de ap~cações de 

recursos do FGTS, resp"eitados os limiteS le-
gais . 

b) liberar verbas programadas 
c) aprovar o orçamerito anual 
d) expedir atas normativos regulando a 

·gestãO, aplicação e fiscalização do Fundo 
e) apreciar as contas do Fundo, elaborando 

o respectivo parecer, apuraildO eventuais irre
gularidades cometidas 

f} elaborar o seu regimento interno 
g) cumprir demais tarefas reguladas em lei. 
Art. 16. As Cóntas do Fundo de Garantia 

do Tempo de ServiÇO, acorilpaflhadas do res
pectivos parecer do Conselho CuradOr, ser~o 
amplamente divulgadas e julgadas anualmen

ote pelo Tnbunal de Contas Da União. 
V- Da _aplicação dos rec_ursos 

h) quitação de parcela devidas ao Sis_tema _ 
Financiamento de Habitação; 

Art. 1 7. Caberá ao Conselho Curador 
aprovar o programa de aplicações, destinado 
a promover a redução do déficit habitacional 
mediante a aquisição de glebas, a implantação 

I) necessidade grave, pessoal ou familiar; 
j) outros motivos definidos pelo Conselho 

Curador. 
Art. 11. Nos casos em que houver demis

são sem justa causa, o empregador é obrigado 
a pagar ao empregado, quando da rescisão 
e a título indenizatório, 40% das importâncias 
depositadas durante todo o contrato de traba
lho entre as partes, acrescida de juros e corre
ção monetária. 

Al::t. 12. Esses saques serão precedidos 
por requerimento endereçado ao estabeleci
mento bancário, que dele dará ciência à Caixa 
Económica Federal, gestora do Fundo. Essa 
terá 7 dias para repassar os recursos neces
sários ao levantamento da conta vinculada por 
parte do titular. 

Parágrafo único. Até 0-efetivo levantamen-

de infra-estrutura nas mesmas e a construção 
das habitações populares na faixa de interesse 
social, bem como a urbanização e saneamen
to apresentados pelo órgá"o gestor até 30 de 
outubro de cada ano, pelas Companhias de 
Habitação Popular ou órgãos ass_ertielhados, 
que operem exclusivamente na faixa de inte
resse social. 

Art 18. Oprogtatnade_aplicaçõesdeque 
trata o artigo anterior levará ern consideração, 
com base nos projetas apresentados: 

a) o déficit habitacional efetivamente com-
provado_,_~través da pesquisa de campo . 

b) o perfil socio-_econômico dos candidatos 
_ e...a viabilidade do retomo efetivo dos recursos 

empregados, ressalvados o disposto no artigo 
19 

c) as características económicas das pers-

pectivàs de expahsão urbana dos núcleos a 
serem beneficiados 

d) a correlação entre os índices de arreca
dação do FGTS ·_no muriicípio e os valores 
a serem empregados nos empréstimos habi
tacionais, de maneira a proporcionar o acesso 
dos trabalhadores à casa própria nas regiões 
onde maior for a concentração de sua arreca
dação. 

Art. 19. Além dos requisitos estabeleci
dos no 1:frtig0 ãiltefiór, ·OS fecursóS dOFunao, 
quando da suá aplicação, também obedece-
rão à seguinte proporcionalidade: · 

a) 70% dos mesmos serão aplicados junto 
a trabalhadores que ganham até 5_ saJários 
mínimos 

b) 30% dos restantes serão destinados a 
querri_ganha en~ 5_ e_ 12 salários mínimos. 

Parágrafo único. Os recursos destinados 
a quem ganha até 5 salários mínimos serão 
taxados com juros equivalentes a 50% do re
munerado pela Caderneta de Poupança mais 
cOrreção monetária, enquanto que os destina
dos a quem ganha entre 5 e 12 salários_ míni
mos serão taxãdos com juros equivalentes 
àqueles remunerados pela Caderneta de Pou
pança· mais corfeção inoiletária. ' ' - · 
' Art. 20. Aléffi de destinar as apliCaÇões do 
Fundo para reduzir o déficit habitadonaJ, o 
Conselho Curador poderá aplicar os- i"ecwsos 
nos demais seguiméritos da_ economia na.clo
nal, que garantam rentabilidade e solvência 
ao sistema. 

· Art. 21. O .or_çamento anual, em que se
rão estinadas receitas, despesas e aplicaçõ_es 
no fundo, será publicado anualmente nç_ Diá
rio Ofldãl dii"Uniã_o çom base na posição do 
dia 30 de outUbrô, Coricldindo esse Orçamento 
cOm 6 da -União. · · 

Parágrafo 1"' Havendo oscilação a maior 
ou ·a menor na arreCadação do F1.irtdo, Os re
cursos serão rateados proporctona1mente aos 
projetas constantes no orçamento. -

.. Parágrafo 29 A Caixa Eéonômka: Federal, 
sob orientação_ do COnSelho Curador, publi
cará no. Diário Ofic_iill.da União, aJém do orça
mento mencionado, uma previsão orçamen
tária inc;licativa para os três anos subsegüentes, 
p0ssilitlitai1do à sociedade o seu conhecimen
to. 

. Art. 22. OsféCUfSOs exlStentes· riO FGTS 
poderão .. ser aplicados diretamente' p'E:Ía CEF 
·ou por seus agerl.teS firianceir"os, iitsf:ituições 
bancária~ ~çooperativas habitaciohafs devida
mente credenciados pela Caixa Ecoriômica 
FederaJ, através do seu Cons_elho Cufador, au
torizados pelo Banco CentraJ, e que se dispo
flf"!am .a_ aceitar normas e cçmdições estipu
ladas. 

Art. 23. _ To da e qualquer distribuição e 
·aplicação de recUrSos do Fundo de Garantia 
_do Tempo de Serviço na redução do déficit 
habitacional deverá garantir a rentabilidade 
mínima fixada nesta le.i, preenchendO tàmbém 
obrigatoriamente os seguintes requisitos: 
(- Garantia reãl, salvo na aplicação em 

áreas desapropriadas, ãté que se conclua o 
procedimento judicial respectivo. 

II- Apresentação de relatórios mensais ao 
Conselho Curador do andamento" das obras 
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fmanc:iados, sujeitando-as também à auditoria 
técnic:a e financeira pennan!';'nte por parte da 
CEF. -

W-Do Fundo A_uxiliar ao Financiamento 
da Habjtaçáo Popular 

Art 24. Com o objetivo de melhor garan
tir a solvência e rentabilidade do Fundo de 
Garantia do Tempo de SeiViço, e coffi o obje
tivo de subsidiar as aplicações destinadas aos 
trabalhadores que ganham até 5 salários míni
mos, é criado um Fundo Auxiliar, CJ4ia admi
nistração será feita conjuntamente pelo FGTS, 
integrada ao seu_ orçamentq e segundo os 
mesmos critérios. 

Art. 25. Os re<::urSi:i deste Fundo são origi
nários de recursos orçamentários da União, 
Estados e Munldpios destinados à construção_ 
de edificações populares, bem como da taxa
ção de lucros obtidos nas operações de crédi
tos do Sistema Fm_anceiro de Habitação por 
parte das instituições bancárias, a ser fixada 
e regulada em lei. 

W- Das disposições finais 

Art. 26. Toda_s as decisões do Conselho 
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de 
SeiViço deverão ser publicado no Diário Oficial 
da ilnião. 

Art. 27. A fiscalização- do recolhimento 
das empresas será feita pelo lAPAS e pelos 
sindicatos aos quais pertençam os emprega
dos, que para isso credendarão funcionários 
junto às _empresas pagadoras. 

Art 28. A Justiça do Trabalho é compe.
tente para dirimir questões decorrentes da 
aplicação desta lei entre empregadores e em~ 
pregados, prescrevendo em trinta anos os di
reitos destes últimos com relação àqueles. 

Art 29. É facultado ao sindicato da cate
goria profissional do empregado assisti-lo na 
prática de_atos relacionados com o fiel cumpri
mento do presente diploma. 

Art. 30. Em noventa dias a partir da entra
da em vigor desta lei, a Caixa Econômlca Fe
deral elaborará o cadastro único de que fala 
o art. 79, unificando" todas as contas perteri~ 
centes a um só empregado. 

Parágrafo único. Mantendo-se a existência 
de contas inativas, a CEF publicará sua relação 
no Diário Oficial da União. Após 30 ailos, não 
sendo requerido seu levantamento pelo inte
ressado ou herdeiros habilitados, as mesmas 
serão transferidas para o T esourti Nacional, 
mediante pré-aviso de 90 dias no Di/m'o Oficial 
dt~ Uniiio 

Art_ 31. O Cons_elho Curador s_erá insta
lado no prazo de 30 dias, a partir da publicação 
da presente lei, e terá 60 dias para regula
mentar as suas atnbuições. 

Art. 32. O Poder Executivo regulará apre
sente lei em 30 dias_._ Não o fazendo, apllcar
se-á no que não contrariar O presente diploma, 
-o Decreto nç 59.820/66, até que o necessário 
decreto seja expedido. 

Ait. 33. _ RevogaMSe expn:!Ssamerlte' a Let 
n" 5.107166 e todas as de'ma!S disposições 
em contrário. 

Art 34. Esta lei entrará _em vigor em 90 
dias após sua publicação. 

Justificação 

O projeto_ de lei, ora apresentado, relativo 
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
tem como finalidade precfpua sanar alguns 
erros apresentados na lei anterior, garantindo 
ao trabalhador um ganho real na aplicação 
de seus recursos, através de um controle mais 
adequado do que o existente atualmente. 

No regime jurídico anterior os bancos reti
nham em seu pode, por 30 dias, os depósitos 
efetuados do FGTS prejudicando o trabalha
dor devido á desvalorização dos mesmos; no 
presente projeto de lei oS depósitOs efetuadoS 
nos bancos deveráo ser repassados em 24 
horas à Caixa Económica Federal e serão apli
cados no mercado financeiro. 

O critério de correção monetária adotado 
pelo projeto de lei quanto aos depósitos fun
diários será de acordo com as regras aplicá
veis à caderneta de poupança. Não se justifica 
que o FGTS seja remunerado a 3% ao ano, 
çom vencim~nto trimestral, contraria!!! ente ao 
aplicado àquela. 

Dada a obrigatoriedade do depósito prévio 
do FGTS que visa proteger o trabalhador dos 
riialefícios do desemprego, em qualquer hipó

. tese de reSciSão de contrato de trabalho, conM 
tará com tim valor, tanto maior qiJãnto maior 
o tempo de serviço--que houver prestado ao 
empregador, para fazer face à sjtuação de de
semprego e até que obtenha nova colocação. 

O_utco Item de importante m-odificação na 
lei anterior é a adoção de um cadastro único 
que acartetatâ um efeti'!'o ·controle e conse
qUentemente eliminará a possibilidade de se
rem efetuadas fraudes. 

Uma vez unificadas as contas pertencentes 
a um só trabalhador, serão suprimidas as con
tas inativas. 

O projeto de lei visa facilitar os saques que 
acorrerão sempre que o pacto laboral seja res
cindido, mesmo nos casos de res<::isão por 
just_çl_~c~usa. 

-Quanto à gestão_ do_ FGTS, será exercida 
pelo Conselho Curador composto pela CEF, 
trabalhadores, Congresso NacionaJ, empresá-

rios e mutuários cuja representanvidade estará 
mais adequada aos interesses dos b;"abalha
dores. 

Parie-dos reéursos do FdTS serão aplicados 
em habitações populares destinadas a promo
ver a redução do déficit habitacional, sendo 
subsicUadas _as aplicações destinadas aos tra· 
balhadores que ganham até 5 salários mini
mos, através de wn fundo auxiliar. 

Concluindo, ressaltamos que a fiscaJização 
do sistema será exercido conjuntamente pelo 
lapas e pelos sindicatos dos trabalhadores. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1989 -
José paulo Biso!. 

ANEXO A J(JS71FTCAçAO 

Fundo de Garantia do Tempo ·de Serviço 
-FGTS .. 

Avaliação dos prejuízos sofridos nos úhimos 
3 anos 

l-SJSTEMÁTICA_DE RECO~HIMENTO 
DO FGTS -

Na atua1 sistemática de recolhimento, o fun
do de garantia do trabalhador, calculado sobre 
o salário do mês anterior, s6 é rec:olhido pela 
empresa, ao banco depositário, no dia 1 O do 
mês seguinte. O Banco, por sua vez, tem 30 
di!fs_ p~ra repassá-lo à CEF.~A Caixa Econô
mica Federal só vai depositá-lo na conta do 
trabalhador no primeiro dia do trimestre--se
guinte, quando então começam a serem cal
culados os __ rendimentos que, entretanto, s6 
serão creditados no primeiro dia do segundo 
trimestre após o depósito. (Os meses de início 
de trimestres são março, junho, setembro e 
dezembro). 

Atenção: se ocorrer saque do FCiTS durante 
o trimestre, nada será __ creditado na conta do 
trabalbador e este perde todo o periodo que 
vai do recolhimento pela empresa, ao saque. 

No quadro e gráfico I, apresentamos o pe
riodo em que o FGTS fica em poder da empre
sa, bancos e CEF, antes de ser colocado na 
conta do traba1hador. 

Assim, no trimestre, o dinheiro· do FCiTS 
leva, em média, 56,6 dias para entrar na conta 
do trabalhador. 

Gráfica I 

·Dezembro Jane1ro Fevereiro __ Março~ !n íc lo 
do trimestre 

Wd 
E!l' 

30d 
BA>I:XJS 

10 d 
EMP 

Pazes de retenção 

t salârio 

na empresa _10 d 
e/o· Banco 30 d 
na CEF 50 d 
Total _s_o d 

50 d 
CEF 
30 d 
BANCO$ 

20 d 
CEF 

10d 
EMP 

Quadra 

2 salário 

na empresa 10 d 
e/o BanCo 30 d 
na CEF 20 d 

BO d 

3Õ _d · 
BAI'{X!S 

na empresa 10 d 
e/o Banco 3Q_ d 
na CEF 20 d 

20 d 

Totãl-

30 d 
.90.d 
50 ç! 
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Quantidade total de dias nates do depósito. 
170 dias. 

Quantidade média de dias que cada parcela 
leva para ser creditada. 56,6 dias: 
ll-TOTAL DAS PERDAS COM A ATUAL 

SISTEMÁTICA DO FGTS 
Os qUadros II, III, IV e V, mostram as perdas 

acumuladas nos anos de 1986, 1987, 1988 
e 1989 (ate abiil), re-spectivamente, para os -
trabalhadores, nos depósitos do FGTS. 

É importante notar que os ganhos das em
presas, bancos e da CEF superam a perda 
dos trabalhadores, pois, enquanto estes se
riam remunerados com a correção monetária 
mais juros de 3% a.a., aqueles aplicam os 
recursos retidos em operações muito mais 
rentáveis, especialmente em títulos da divida 
pública (OVER) que em última instância são 
financiados com os impostoS dos próprios tra
balhadores. 

Quadro I I 

1988 - Pedra do FGTS 

Para as 5 milhÕes e 947 mil OTNs 
Empresas 

Para os 18 milhÕeS e 345 mil OTNs 
Banqps 

Para a CEF 9 nillhões e 592 m11 OTNs 
Perda Total 33 milhães e 884 mil OTNs 

Tais recursoS seriam suficientes para se 
construir cerca de 28200 novas habitações 
ao custo _de 1.200 OTNs cada uma ou 84.71 O 
lotes urbanizados de 400 OTN cada. 

1 OTN = 1 VF!r 

Quadro rtr 

1987 - Perda do FGTS 

Para as 17 milhÕeS Ei 372 mil OTNS 
Empresas 

Para os 54 mllhã9s e 966 lilll -õtNs 
Bancos 

Para a 28 milhões e 229 mil OTNs 
CEF 
Perda Total 100 milhões e 567 mil OTNs 

Tais recursos seriam sufiderites para se 
construir cerca de 83.800 novas habitações 
ao custo de 1200 OTN cada uma ou251.400 
lotes urbanizados de 400 OTN cada. 

Quadro IV 

1988 - Perda do FGTS 

Para as 27 m 1 lhÕes e 302 m 11 OTNs 
Empresas 

Para cs 87 m 1 Thões e 823 m f 1 OTNs 
Bancos 

Para a 44 mi lhões e 584 m 1 1 OTNs 
CEF 

Perda Total 159 milhÕes e _709_ mil OTNs 

-Tais reCursos seriam suficientes para se 
construir cerca de 133.000 novas habitações 
ap custo de 1.200 OTN cada uma ou 399~200-
lot~s urb_anizado_s de 400 OTN cada. 

1 OTN = 1 VF!F 

QuadrO\f 
1989 - Perda do FGTS~ 

Para as 
Empresas 

5 milhões e 482 mil OTN 
EmPresas 

Para os 
Bancos 

17 milhões e 63.6 mil OTN 
Para a 
CEF 
8 milhões e 95_0 mil OTN 
Perda Total 32 milhões e _68 ffiil OTN 
Tais recursos seriam suficientes para se 

construir cerca de 26.720 novàs habitações 
ao custo de 1.200 OTN cada-uina oU 81.170 
lotes urbanizados de 4__00 -OTN Gada. 

1 OTN = 1 VF!F 
O quadro YI a seguir, consolida as perdas 

do FGTS-de jan/1 986 a abril de I 989. -
Importante notar que quanto maior a infla

ção mais perde o FGTS (e, conseqüentemen- · 
te, maiS ganham as Empresas, os Banco e 
a CEF cQm o dJ~heiro dos tra;balh~dores). 

Assim, por ~e!"Tlplo, com urna taxa de 10% 
mensais de inflação a_ pe_rda é 9~ 19,7% a 
cada trimestre. Com uma inflação de 25%, 
eJa seria de 52,3%. 

No periodo em análise, tivemos sobre os 
depósitos, as seguintes perdas: 

1986-6,5% 
!987-25,4% 
!988-39,3% 
1989-21.1% (atéabrii)--

QuadroVI 

Perdas do FGTS (acUmulado de jan/86 a 
abr/89) 

Para as 
- Empresas 

56 milhões e 103 mil OTN 
Para os 
Bancos 

178 milhÕes e 770 mil OTN 
Para a 
CEF-

91 milhões e 355_ mil OTN 
Perda Tota/326 milhões e 228 mil OTN 
Tais recursos seriam suficientes para se 

construir cerca de 271.850 novas habitações 
ao custo de 1200 OTN cada uma ou 815.500 
lotes urbanizados_de 400 OTN cada. 

10TN = 1 VRF 
III -MUDANÇA NOS CRITtRIOS DO 

FGTS 
-Apresentamos, a seguir, aJgumas projeções 

dos resultados que seriam aJcançados pelo 
FGTS, caso fossem aJterados: 

";.;......-o período de recolhimento que passaria 
a ser de 1 O dias para as empresas, 24 horas 
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para os bancos e 24 horas pa-ra a: CEF (tõtaf 
de 12 dias); -

-reht:abilidade mensal, a partir dO 139 (dé
cimo terceiro) dia, com base nas mesmas ta
xãs de pÕupança (6% a.a., mais corieçao mo
netária). -

Nesta situação, a perda média do fundo se
ria 54% inferior àquela verificada na sjstemá
tica atual. 

O quádro VD inostra q"uaJ seria o gaimo com 
a adoção desses critérios, adotando-se a taxa 
de 6% a.a. e mudanças do período de perma
nência dos recursos, nas empresas, bancos 
eCEF. 

Quadro VII 

Ganho do FGTS cOm a nova sistemática 
proposta. 

1986 - 20inllhõeS e 728 mil OTN 
1987-79 milhões e 614 mil OTN 
1988-126 inilfiões el23 mil OTN 
1989-25 milhões e 446 mif OTN (até 

abril) 
TOTAL --258 milhões e 51 O mil OTNs · 

10TN=1VF!F -
(~ Ccmis.,são de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
--Os projetes tidos serão publicados e reme~ 
tidos à Comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Sobre a mesa, expediente que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário. - · 

É lido o seguinte 
Oficio n 9 090-L- PFU89 

Brasília, 29 de junho de 1989 

Senhor PresRféi"'lte: 
Indico a Vossa Excelência o nome do Depu

tado LEW DIAS para Membro Efetivo da Co
missão Mista de Orçamento, em substituição 
ao Deputado JOFRAN FREJAT. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelên· 
cia os protestos do meu elevado apreço. -
Deputado José Lourenço, Líder do PFL 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Será feita a subStituição-solicitada. 

Sobre a mesa, comunicação que será lidã: 
pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

Exceleritíssimó Senhor Presidente do Sena
-do Federal 

Comunico a Vossa Exc_elência que, a partir 
de 3 de julho do corrente ano, -passei a integrar 
a bancada do Partido Socialista Brasileiro -
PSB. 

Sala das Sessões. 3 de agosto de 1989. 
-Senador José Paulo Bisol. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-A matéria vai à p_ubllcação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 Secretário .. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 397, DE 1989 

Nos termos do art. 216, inciso I, do Regi
mento Interno, requeiro seja oficiado ao Se-
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nhor Governador do Distrito f:ederal, solicitan~ 
do-lhe as seguintes informações sobre a vasta 
publicidade que vem sendo veiculada através 
dos meios de comunicação, em afronta ao 
disposto no art 37, § }9 da Constituição FedeM 
ral, eis que evidenciada a promoção pessoal 
pela utilização de símbolos e pelo teor das 
matérias divulgadas: 

1) Qual o montante das despesas de publi
cidade efetuadas durante o exercício finan
ceiro em curso, custeadas pela administração 
pública dlreta e indireta do Distrito Federal, 
inclusive pelas suas autarquias, fundações e 
empresas. 

2) Discriminar todos valores e seus respec
tivos prestadores de serviços envolvidos na 
publicidade, resumo das matérias e datas da 
divulgação, assim como os nomes dos órgãos 
ou entidades que os custearam. 

3) Especificamente em relação à publici~ 
dade veicuJada no dia 30 de julho de 1989, 
no Jornal de Brasília, páginas 16 e 17; no 
Corieio J?raziliense, páginas 1 O e 1 1; no Bsb
Brasil, páginas 6 e 7_ e no Correio do Brasil, 
páginas 4 e 5, quais foram seus custos e res
pectivas fontes pagadoras, fornecenda-.se có
pias dos. seus correspondentes_empenhos, in
clusive os gastos no rádio e televisão. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1989. 
-Senador Mauricio Corr~a. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A matéria será submetida ao exame da 
Mesa. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19 SeCfetário. 

É lido o seguinte 

REQOERJMENTO N• 398, DE 1989 

Nos termos do art. 160 -do Regimento [nter
no, requeremos que o tempo destinado aos 
oradores do Expediente da sessão da 24 de 
agosto de_ 1989 Sejã dediCadO a: homenagear 
o bicentenário da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, aprMda na França, 
em agosto de 1789. ---- · - -

Sala das Sessões, _3 de agosto de 1989. 
- Severo Gomes - Jarbas Passaânho -
Mauricio Corrê a - Jairiil Haddad- Chagas 
Rodrigues- Pompeu de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- De acordo com o art. 255, do Regimento 
Interno, o requerimento Udo s_erá objeto de 
deliberação após a Ordem do Dia. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A Presidência comunica que, nos terrrios 
do art. 254 do Regimento Interno, por ter rece
bido parecer contrário, quanto ao méritO, da 
Comissão a que foi distribuído e não ter sido 
interposto recurso para o prosseguimento de 
sua tramitação, determinou o arquivamento 
do Projeto· de Lei da Câmara -ri" 78, de 1988 
(n9 973/88, na casa de ·origem), que altera 
a Lei n\1 5.107, de 13 de__setembro de 1966, 
que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- A Presidência comunica ao Plenário que, 
atendendo a convite da Associação_ Paulista 

de Municipios, designou o nobre Senador Di· 
valdo Suruagy para representar esta Presidên· 
cia no Primeiro Congresso Brasileiro de lnte~ 
gração Mun~cipal, a realizar-se em São Paulo, 
no período de 8 a 1 1 do corrente. 

É o segulnt.e o convite recebido: 

.Senado.Federa1 BSB 
1217/89 OP. ZEZEH 
Exrri"' Sr. 
Senador Nelson Carneiro 
Senado Federal 
Brasilia-DF 

Sentimo-nos honrados convidá-lo partici
par Primefro Congresso Brasileiro Integração 
Municipal realizar-se São Paulo periodo 8 a 
11 agosto próximo vg patrocinado Associação 
Brasileira Municípios, AsSodação Brasileira 
Prefeitos vg Confederação Nacional Municí
pios vg Frente Municipalista Nacional vg União 
Vereadores Brasil e Associação Paulista Muni
cípios vg coordenadora evento pt Esclarece
mos ser este _C? décimo p_rirne.lro congresso 
patrocinado ABM e para o qual sua presença 
s~~ ril"ãxiina irriPOrtãnda abrilhantamento so
lenidade e participação exPeriente vossencia 
pt Enviamos ilustre parlamentar nossos pro
te~gs ~l~vada estima e con_sideraç:ão pt Sena-' 
dqr Diva1do Suruagyvg Presidente Associação 
Brasileira Municípios e Uncoln Magalhães Pre
sidente Associação Paulista Municípios pt 
Informações: (061) 226.95201226.953ú 

Senador Diva/do Suruagy. Secretário, 

O SR- PRESIDEN1E (Alexandre Costa) 
....;_; A Presidência comunica ao Plenário que 
rec_ebeu o Recurso n"' 2, de 1989, interposto 
no prazo regimental no sentido de que o Pro
jeto de lei do Senado no 54, de 1989, de autoria 
do Senador Maurtcío Corrêa, que dispõe_sobre _ 
a alienação de imóveis residenciais de proprie
dade da União, das entidades da administra
ção federal e das fundações públicas, locali
zados no Dístríti:i Federal, Seja subineido à 
apreciação do Plenário. 

A matéria será incluída em Ordem do Dia 
após publicação_ em avulsos do parecer da 
Corrtissão de ConstitUição, JuStiça e Cidada
nia, obedeCido o interstício regímental. 

É o seguin.ie o Recurso no ?. de 1989, 
interposto no prazo regimentaL 

RECCIRSO N• 2, DE 1989 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art 91, § 4<? do Regimento 

Interno, requeremos a· apreciação, pelo Plená
rio do Projeto de Lei do Senado n"' 54, de 
1989_, que "dispõe sobre a alienação de imó
veis re"Sidéffciais de Propriedade da União, das 
entidades da Administração Federal e das 
Fundações Públicas, localizados no Distrito 
Fe-deral." 

-Sala das Comissões, 20-de junho de 1989. 
-SenadoresJoãoMenezes-Ney Maranhão 
-J'Vfefra Filho - Severõ Gomes - Carlos 
Patrocír_!io- Gerson Camata- Leopoldo Pe
reS -JiimU Haddad -Jutahy Magalhães
Nabo r Júnlbr- O/avo Pires. 

É_ o s~guint~ o_ pare~ r da Comissão 
de Constituição, _Justiça e cidadania. 

PARECERN• 140, DE 1989 

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Qdadania. 

Solxe o Projeto âe Lei do Senado 
n? 54, de 1989, que "dispõe sobre a alie
nação-de-imóveis residenciais de_proprie
dade da (JmãO, das entidades daAdminis~ 
traç~o Fede~ e das Funck1ções PúbliCaS 
localizadas no Distrito Federal': 

Relatof: Senador Chagas Rodrigues 
O nobre Senador Mauricio Coriêa Subme

teu à apreciação desta Casa o Projeto de Lei 
do Senado n"' 54, de 1989, que "dispõe sobre 
a alienação de imóveis residenciais de proprie~ 
dade da União, das entidades da Administra
ção Federal e das Fundações Públicas, locali
zados no Distrito Federal". 

O art. 1"' define os imóveis a cujos ocupantes 
é assegurado o direito de aquisição. São eles 
os imóveis residenciais de propriedade da 
União, do Fundo Rotativo Aabitacional de Bra
sília, do Distrito Federal ou de entidades da 
Administração lndireta, inclusive Fundações, 
localizados no Distrito Federal. Os imóveis ex
cepclonados pelo artigo, cuja alienação não 
será, portanto, autorizada, são os administra
dos pelos Ministérios militares, pelo Estado
Maior das Forças Armadas, pela Presidência 
da República, os localizados nos Setores de 
Habitações Individuais, de Chácaras e Man
sões e os ocupados pelos membros do Poder 
Legislativo e dos Tribunais Superiores e Regio
nais . 

Os- requisitos para a aquisição encontram
se no· art. 19 e seguintes. Requer o art. 19 que 
o ocupante Seja servidor público· da União, 
do Distrito Federal ou de entidade da Adminis
tração lndireta, inclusiv~ Fundação; requer 
que resida no imóvel há pelo menos três anos 
consecutivos ou que tenha sido aposentado 
nessa c:;ondição; requer que seja legítima a 
ocupação, bem assim que as taxas de ocupa
ção e conservação estejam sendo regular
mente pagas. Pelo art. 49, o beneficio da aquisi
ção é estendido ao cônjuge ou companheira, 
no caso de viuvez _:;;uperveniente. A teor do 
art. 5"', o setvidor ou seu cônjuge ou sua com
panheira, se proprietário, promitente-compra
dor, usufrutuário, titular de direito real de uso, 
cessionário ou promitente-cessinário de imó
vel residencial no Distrito Federal, disporá do 
prazo de 180 dias, contados da assinaturea 
da promessa de compra e venda, para trans
nútír o domfnlo definitivo, renunciar ou trans
ferir seus direitos, em caráter irrevogável e irre
tratável, sob pena de, em não o fazendo, ter 
rescindida a promessa de compra e venda 
do imóvel "funcional." 

As condições para a aquisição são estipua
ladas no art. 29 Será ela efetuada através de 
promessa de compra e venda, com cláusula 
de correção monetária. O preço do imóvel 
~á calculado mediante a atualização de seu 
custo, ·na data. da promessa, pela Obrigação 
do Tesouro Nacional, até a extinção desta, 
e, ap6s, pelo Índice de Preços ao Consumidor. 
O prai:ó do contrato será de, no mínimo 1 O 
e, no máximo, 30 anos. O limite máximo s_erá 
fixado, ainda, obseJVando~se a idade_ do servi-
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dor. O valor da prestação _mensal não uJtra
passará a 30% da renda fnens-aJ familiar. A 
taxa de juros ficará limitada a 6% ao ano. O 
saldo devedor _e as prestações_ serão reajus
tados sessenta dias após o início da vigência 
de novos valores de retribuição para os servi
dores civis, tendo como limite o percentual 
de reajuste salarial destes. O saldo devedor 
porventura existente, após pagas todas as 
prestações. será considerado extinto. Para a 
aquisição, o servidor poderá utilizar o saldo 
de sua conta no FGTS e no Pasep. Às presta
ções será acrescido o pagamento de prêmio 
de seguro. Nos termos do art. 3°, manifestada 
a opção de compra pelo servidor, a promessa 
será firmada no prazo máximo de cento e oi
tenta dias. A manifestação referida será feita 
no prazo máximo de noventa dias a contar 
da regulamentação da lei. 

Segundo o art. 6ç, o prodUto da venda dos 
imóve[s será revertido ao Tesouro Nacional. 

O art 79 determina que a transferência de 
direitos relativos à prorriessa de compra e ven
da somente poderá ser feita a servidor público 
e após três anos da data da assinatura da 
promessa. 

É o relatório. 

Voto 

O art. 48 da Cons_titu~ão estatui que ao 
Congresso Nacional Cabe, com a sahção do 
Presidente_ da República, dispor sobre todas 
as matérias de competência da União. 

A matéria objeto do presente projetO de lei 
inclui-se entre as de competência da União. 
O art. 48, da Carta Magna, em seu inciso V, 
destaca, especialmente, dentre as matéri~ de 
competência da União as concernentes aos 
"limites do território nacional, espaço aéreo 
e maritimo e bens do .domínio da União"~ São 
bens ~ União, nos_ termos do art. 20, 1, da 
Lei Mai9r, "os _que atualmente lhe pertencem". 
Por conseguinte, inexiste obstáculo algum ~ 
tramitação da proposta em tela no _CongressO 
Nacional. 

No que toca à_iniciativa, o art. 61, da Consti
tuição confere aos deputados e senadores a 
iniciativa de-leis ordinárias. Por outro lado, a 
matéria veiculada pelo projeto de lei sob exa~ 
me não se inclui entre_ aquelas cuja iniciativa 
é privativa do Presidente da República (CF, 
art. 61, § P). 

No que tange à juridicidade da proposta, 
suas disposições não coltdem com nenhum 
dos princípios inseridos na Constituição nem 
com aqueles que a Lei Maior adota. Não há, 
outrossim, nenhuma ofensa aos fundamentos 
infraconstitucionais do ordenamento pátrio. 

A técnica legislativa, em nosso entender, 
não merece reparos. 

Entendemos, entretanto, que a proposição 
deve ser emendada, para que se tome confor
me, de modo incontroverso, ao princípio da 
moralidade na administração pública, expres
samente obrigado no art. 37 da Constituiçao. 

A experiência passada no tocante à aliena
ção de imóveisfundonais da União demonstra 

que, em inúrfiefOS cas-oS,-a- aUtorização legal 
para a: venda tomou-se na.o uma fonte de am
paro habitacional aos servidores, mas sim 
uma fõhte de especulação imobiliária, com 
a multiplicação de "cessões de direito" de ser
vidores--a não servidores. 

O art. 79 da proposta sob exame cUida da 
matéria, ao restringir a transferência de direitos 
de aquistÇãó"" de imóveis funcionais. Duàs res
trições são impostas: a transferência somente 
poderá ser feita após três anos da assinatura 
do contrato; e a transferência somente poderá 
ser feita a servidor público. 

É ng_sso entendimento que se faz indispen
sável ampliar tais restrições, sob pena de, no 
futuro, querer-se atribuir ao Congresso Nacio
nal o incenti.~ à especulação imobiltária no 
Distrito_ Federal. 

CornO primeiro p"asso, estamos propondo 
a ampliação do prazo fiXado pelo autor para 
cinco anos após a assinatura da promessa 
de compra e venda. 

Cóm"õ segundo passo, estamos propondo 
aproiDfÇão aos ofícios de notas de lavrar pro
curações relativas aos imóveis de que trata 
o projeto, que contenham poderes para _assi~ 
nar escritura, transferir domínio, direito, posse 
ou ação. A essa proibição, ad!cona-se outra, 
aos ofícios de registr.o de_ imóveis, de preno
tarem, averbarem, inscreverem ou registrarem 
qualquer instrumento· particular ou público 
transferindo direitos sobre os imóveis de que 
trata a proposta, com descumprimento a qual
quer dispositivo do projeto _de leL 

Como terceiro passo, estamos propondo 
norma relativa à publicidade de tais transfe
rências. 
- Por oUtro lado, entendemos també-m neces

sário introdwir exceção, abrangendo os servi
dores comissionados, não os incluindo entre 
os· que -ptidem habilitar-se à compra, tendo 
em vista a natureza eminentemente transitória 
do exercício que desempenham. As alterações 
que ora propomos foram recolhidas em pro
posições apresentadas ao Congresso Nacio
nal acerca da matéria, que merecem, pelo seu 
mérito, ser intrOduzidas no projeto. 

Estamos cOiWictos de que, com isso, a pro
posição roãceberá ampla acolhida nesta Ccr 
missão e __ no CongresSo Nacion~l. 

Diante de todo o exposto, somos pela apro
vação do Projeto de Lei do Senado_ n9 54, 
de 19_89; com as emendas anexas. 

Sala <las COmissõe$, 22 de junho de- 1989. 
- Ney Maranhão, Presidente. Chagas Rodri
gues- Relator_- João Çalmon - Francisco 
RoUemberg - Carlos Patrocínio - Ronaldo 
Aragão --:- Roberto Campos -Antônio Lulz 
Maya -Melfa Alho-João Menezes (Contra) 
.....:. AtOriSo N!nos ;.::.:Marco ·Maciel-Jutahy 
Magalhães (Com restrições) - Edison Lobão 
- Lourival Baptísta- Maurício Coriea. 

A Emenda n9], ao Projeto de Lei do Senado 
n9 54, de 1989, oferecida pelo Senador Edison 
Lobão, objetiva alterar o inciso I, do art. 19 
do Projeto, para, segundO seu autor, permitir 
a aquisição de imóvel funcional pelos servi~ 
dores que não pertencem às tabelas e quadros 

permanentes dos órgãos da Administração 
Federa] e do Distrito FederaL Entende o autor 
que a redação por ele dada ao dispositivo per
mitirá que sejam també_m_ contemplados com 
o direito de aquisição os s_~do:r~s_ que exer
cem cargos de confiança, funções de con
fiança e funções de assessoramento superior. 

A emenda não pode ser acolhida. Em pri
meiro lugar, a redação dada por seu autor 
exclui os servidores que ocupam cargos per
manentes. Com efeito, a expreSSão "cargos 
ou funções de conftança", utilizada pelo autor, 
implica dizer "cargos de confiança" ou "fwi
Ções de confiança". Assim, à gr~nde maioria 
dos ocupantes de imóveis funcioilafs seria 
simplesmente negado ·o direito que o projeto 
original lhes quer ass_egurar. 

Em segUhdo lugar, a exclusão dos ocupan
tes de cargos de confiança, funções de con
fiança e de funções de assessoramento supe
rior d~e-se ao __ f~to de que boa parte deles 
exerce emprego permanente ou ocupa cargo 
permanente, em vista do que já seriam benefi
cados pelo projeto original. Para aqueles servi
dores que exercem exclusivamente cargo ou 
emprego ou função comissionada, a exclusão 
deve~e à-notória trãrislfuriedade que carac
teriza o pro0mento em comissão. 

Opinamos, poiS, Pela rejeição da Emanda 
n9 1, ao Projeto de Lei do Senado n9 54, de 
1989. 

De autoria do ilustre Senador Edison Lobão, 
a Emenda n9 2, -ão Projeto de Lei -do Senado 
n9 54, de_ 1989, pretende alterar a_ redar;ão 
do inciso 11, do art. 19 do projeto, para perrriitir 
a aquisição de imóvel funcion_al pel9 servidor 
que o ocupe na data da vigência da lei autoriza
dora da venda. Para que esse servidor s.e habi-_ 
Iite à compra, terá ·ele, segundo a proposta, 
que completar 3 anos de ocupação do imóvel. 
A redação do _incisp II dada pela_ emenda per
mite que esse prazo seja completado após 
a data da vigência da citada lei. 

Não há como acolher a proposta em tela. 
A redação data pelo ilustre autor permlte que 
um servidor que tenha iniciado a Ocupação 
do imóvel funcional um dia antes do início 
dei vigêricia dei li:! aUtOrizadora da venda, Venha 
a adquiriÍ- o im6vel. É nosso dever impedir 
que situações corno es_sc:~ .oco(fam, sob pena 
de deturpação dos objetivos do projeto. 

Registre-se, a ess_e respeito, que a imprensa 
de Brasília noticiou intensamente caso_s -de 
servidores cte_~elevad~ hierarquia, que teriam 
passado a ocupar imóveis funcionais de maior 
tamanho, logo após o encerrarriento da, trami
tação no_ Congresso Nacional de proppsição 
que autorizava a venda de imóveis fundonais. 
A emenda em apreço permite exatamente que 
tais procedimentos reprováVeis sejam repe-
-fia.o"s. - - .. ·- -- -

CTpin8n1os, asSiffi·, pela rejeiç;3o dã_Emenda 
1)9·2, aO Projeto de Lei do Senªdq p9 5_4_. qe 
1989. . .. 

A Emenda n9 3,_ ao Projeto de Lei do Senàdo 
n9 54, de 1989, oferi:dda pelo ilüstre Senador 
Pompeu de Sousa, objetiva exdUir da regra 
geral relativa aos três anos d.e ocupação de 
imóvel funcional o servidor qiii: tenha sido 
transferido para Brasília, em razão de rnudan-
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ça do órgão público que o emprega, para o 
Distrito Federal, se essa mudança tiver ocor
rido nos três anos que precederem a publica
ção da lei autorizadora da venda. 

A proposta introduz tratamento _favorecido 
aos_ servidores transferidos para Brasma, em 
detrimento de muitos outros,- que aqui já se 
encontram, inclusive há décadas, mas que não 
preenchem o requisitO de 3 anos de residência 
no imóvel funcional. 

O fundamento da proposta - a transfe
rência para BrasJ1ia do servidor - não é, em 
nosso entender, suficiente para autorizar o tra
tamento diferenciado que quer dar o ilustre 
autor da emenda. 

A exceção conferiria ao servidor transferido 
para Brasília um dia antes da publicação da 
lei autorizadora da venda de imóv_eis funcio
nais, o direitO de adquirir, aqUele que lhe for 
destinado, o que contraria frontalmente os ob
jetivos do projeto. 

Opinamos, poiS, Pela rejelçâo da Emenda 
n9 3, ao Projeto de Lei do SenadO n" 54, de 
1989. ---- -

A Emenda n9 4, ao Projeto _de Lei do Senado 
n9 54, de 1989, apresentada pelo Senador Edi
son Lobão, busca alterar o § J9 _do art_ 2_9 do 
projeto, para introduzir o cálculo do preço de 
cada imóvel funcional, a ser posto à venda, 
pelo "método de reposição". Tal método leva 
em conta o projeto de engenharia, o custo 
de construção, a depreciaÇão e o custo da 
fração Ideal de. terreno. 

A questão do preço dos imóveis funcionais 
e da forma de amortização foi, em nos_s-o en
tender, tratada de modo irreprochável no pro
jeto. 

Trabalha o projetO original com o _custo 
atualizado do imóvel e restringe a prestação 
mensal ao máximo de 30% da renda familiar. 
Assim fazendo, o projeto curvou-se à realidade 
de que inúmeros servidores de baixa renda 
jamais poderiam ter acesso à compra do imó
vel em que residem, se não fossem fixados, 
para o preço e prestações, parâmetros sérios, 
justos ~ condizentes com a realidade salarial 
dos seiVidores públicos. 

Em termoS esp-eCíficos, a aplicação dO de-
nominado "metódo de reposição" mostra-se 
também inviável ou de dificil execução; em 
face da enorme diversidade de imóveis funcio
nais existentes em Brasília. Ao reverso, o méto
do do custo atualizado, além de comportar 
cálculos simplificados, permite tomar homo
gêneo o critério de aferição do preço de venda 
dos imóveis. 

OpinamoS, -pois, p-ela rejeição da Emerida 
n? 4, ao Projeto de Lei do Senado n9 54, de 
1989. . . ··~----

0 ilustre Seriador-Ed!Soit Lobão, através da 
Emenda n"' 5, ao Projeto de Lei do SenadO 
n"' 54, de 1989, iritenta suprimir o requisito 
do prazo mínimo de 10 anos--de duração dos 
financiamentos de imóveis funcionais, preiviS
to no § 29, do art. 29 do prOjeto: 

A fixação de um prazo mínimo para a amor~ 
tização objetiva exatarnente iinpedir compras 
meramente especulativas, por servidores mais 
bem aquinhoados de recursos. Estes, se supri
mido o requisito, poderiam mesmo adquirir 

o imóvel à vista, para revendê-lo, certamente 
com Qrãnde ganho. -

A exclusão do citado prazo mínimo iria, por
tanto, possibilitar a geração de distorções intei
ramente indesejáveis na venda de imóveis fun
cionais, corlirariando os objetivos daquela 
venda. 

T ém-'se n( J prazo mínimo restrição morali
zadora que r tão pode ser suprimida. 

_Qpinamc s, pois, pela rejeição da Emenda 
n9 5, ao P• ojeto de Lei do Senado no 54, de 
1989. 

A Emenda no 6, ao Projeto de Lei n? 54, 
de 1989, -apresentaCia pelo ilustre Senador 
Edisor1 Lobão, suprlme a expressão "nos fi
nanciaffieiltos'',-do § 4~ do art. 29 do Projeto. 
O objetivo do aUtor é o de permitir t.lue as 
eritid8des Públicas propiietáriâs de imóveis 
funcionais possam fazer a "venda direta" des
sas unidades a s_eus selVidores. 
- É inteiramente desaconselhável o acolhi
mento da emenda "venda direta" dos imóveis 
funcionais, feita, portanto, sem financiamento, 
iria, em primeiro lugar, _p-oSsibilitar compras 
especulativas. Nada impediria qtie o s_ervidor 
com mais recursoS adquirisse o imóvel exclu
sivamente coin o intuito de revendê-lo. 

Ademais, a "venda direta" ofende a especia
lização das instituições que compõem o Sist~ 
ma Financeiro de Habitação. Estas, sim, estão 
aptas a intermediar as vendas em causa e 
devem fazê-lo. 

Opinamos, -pois, péla reje1Ção da Emenda 
n~ 6, ao Projeto de Lei do Senado n9 54, de 
1989. .. . 

_ Busca o Sertador Edison Lobão~"airavés da 
Emenda n? 7, ao Projeto de Lei do Senado 
n" 54, de 1989, alterar a redação do § 89, do 
art. 29 do Projeto, para permitir o uso, pelo 
servidor, de seu saldo junto ao FGTS, junto 
ao PJSJPASEP ou de ambos, para a aquisição 
do imóvel fundonal. 

A conta vinculada junto ao FGTS e a conta 
individual junto ao PIS.IPASEP foram criadas 
com o fito de assegurar ao trabalhador um 
como pecúlio, quer para hipótese de desem
prego, quer para a hipótese de aposentadoria. 

A utilização do saldo junto ao FGTS para 
a aquisição de imóvel já possui precedentes 
legais. A utilização do PISIPASEP para essa 
fmalidade não o tem. Deve-se ressaltar que 
a _utiliZ.ação do saldo junto ao PISIPASEP é 
matéria, hoje, de ãltítude constitucional. O art 
239 da Constituição Federal busca restringir 
o saqué dessas contas. Há ressalva para legis
lação específica. Alguns interpretam o d.ispo
_si_tiyQ _entendendo que tal legislação é a qUe 
vigorava na data da promulgação da Carta 
d~ 198_8; outros _O ínterpretavam entendendo 
que -~ lei ordinária Po9-~e contemplar novas hi
póteses de saque da conta do trabalhador jun
to ao ~8/'PASEP. Q_Projeto adotou a segunda 
interpretação. 

-O saque dá sa1d0 de ambas as contas, per~ 
mitido pela Emenda, choca:-se com os pró
prios interesses dos servidores, que incumbe 
à rei proteger. É inteiramente desaconselhável 
permitir-se a ampliação pretendida pela 
Emenda. 

Opinamos; pois, pela rejeição de Emenda 
n9 7, ao Projeto de Lei do Senado n9 54, de 
1989. 

A Emenda n? 8, ao Projeto de Lei do Senado 
n_o 54, de 1989, ofeiedda pelo Senador Edison 
Lobão, visa acrescer ao § 99 do art. 2? previsão 
para o pagamento, pelo adquirente de imóvel 
funcforlal, de taxa de administração do con
trato, de 1% sobre o valor das prestações. 

A taxa de administração, quer a lei a con
temple ou não, é um custo que será adicio
nado às prestações_ mensais dis adquirentes 
de imóVeis funcionaiS, Porquanto _a instituição 
financeira qUe venha a intermediar a venda 
tem de ser remunerada pelos serviços que 
prestar. 

Para que os futuros adquirentes de imóveis 
funcionais tenham, desde já, pleno conheci~ 
menta de que terão de arcar com esse ônus, 
parece-me aconselhável a inclusão da norma 
pretendida pelo ilustre autor da Emeitda no 
Projeto. 

Opinamos, pois, pela aprovação da Emen
da n9 8, ao Projeto de Lei do Senado n? 54, 
de 1989. 

Através da Emenda no 9, ao Projeto de .Lei 
do Senador n9 54, de 1989, objetiva o ilUstre 
Senador Edison Lobão adicionar um artigo 
3" ao Projeto, para especificar (Jue à Caixa 
Econômica Federal caberá a administração 
dos contratos de venda dos imóveis fundo
nais. 

É necessário ressaltar que, com ou sem 
a previsão legal alvitrada, a Caixa Económica 
Federal poderá ser o agente financeiro das 
operações de venda de imóveis funcionais. 
Mais que Isso, difícil é imaginar que a própria: 
1\dt'Dfl:tiS"qaçãq ou que outro agente financeiro 
possa interffie,çliar as vendas em apreço.-

Para que os adquirentes de imóveis funcio
nais tenham total conheciinento da operação 
que_ irãO- realizar, entendemos que a adição 
sugerida pelo autor deve ser acolhida, nos ter
mos da seguinte subemenda: 

Subemenda à Eniendã. n9 9' 
Dá nova redação ao texto da Emenda n? 

9, incluíndo o seguinte artiQo: 
- - ---,'Art. Os pfõCessos referetites ãOs 

imóveis, após instruídos pelas entidades 
proprietárias, serão remetidos à Caixa 
EcõnôffiiCa Federai; à qual cãberá a ad
ministração dos contratos nos termos 

- desta Lei." 

O senador Edison Lobão oferece_u a E~en~ 
da no I O, ao Projeto de Lei n9 54, de 1989, 
para substituir, nó art. 49 do Projeto, expressão 
lá contida, de tal modo que, no caso de viuvez 
superveniente, o cônjuge enviuvado pOssa 
agregar à pensão a renda auferida por mem
bros da farnilia. 

A proposta deve ser acolhida, porquanto 
mnplia o alcance da norma prevista no art. 
4• 

Segundo ã redação do Projeto, a renda [a~ 
miliar, após a viuvez, será o valor da pensão 
resultante _çlas c_ontribuições previdenciárias 
do servidor, 

Segundo a Emenda, tal pensão será incluí
da no cálculo da renda familiar. Portanto, os 
rendimentos dos demais membros-da família 
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poderão ser também incluídos no cá1culo da 
renda familiar. 

Opinamos, assim, pela aprovação da 
Emenda n9 1 O, ao Projeto de Lei do Senado 
n9 54, de 1989. 

EMENDAS OFEREGDASAO PRQJE
TO PERNYTE A COMISSÁO DE CO/"'S-
77TUfÇÃO, J(JSTfÇA E GDADAIYIA 

EMENDAN•I 

Dê-se ao inciso I do art. 1" a seguinte reda
ção: 

"1-que o QCupante mantenha vínculo 
de emprego permanente com as entida
des mencionadas no "caput" deste artigo, 
ou que nelas exerçam cargos ou funções 
de confiança, e de assessoramento supe
rior, há mais de 5 (cinco) anos ininter
ruptas ou 10 (dez) anos alternados." 

Justificação 

Pro~ura-se fazer justiça para com os -servi
dores que, embora não sejam de tabelas e 
quadros permanentes dos Órgãos da Admi
nístração Federal e do Distrito Federal, foram 
por esses requisitados a prestarem seus seiVi
ços, -de um modo geral em tarefa especia
lizadas, e nessa condição se encontram atual
mente. 

A longa permanência desses servidores nas 
Administrações Federal e do Distrito Federal, 
tem resultado em opção profissional para eles, 
que abdicaram de suas carreiras origfmils pe
las novas atribuições a que estão Investidos. 
Nada mais justo, portanto, do que receberem 
tratamento igualitário aos servidores efetivos. 

Sala das Sessões, 22 de' maio de 1989. -
Senador Edison Lobiio, 

EMENDAN•2 

Altera-se a redação do indso II do art. 1? 
passando-se a seguinte: 

"II- que o servidor resida em imóvel 
funcional há pelo menos 3 (três) anos 
consecutivos, ou já estando residente na 
data desta Lei, venha completar o tempo 
posteriormente, ou tenha se aposentado 
nessa condição;" 

Justificação 

Aredação apresentada tem por objetfvo per
mitir aos servidores o direito _de adqLJirirem 
õ im6veh::m que atualmente iesidem, contw"i
do, para tanto, com o período em que ocupa
ram anteriormente outros imóveis funcionais. 

Amplia-se também a proposta, caracteri
zando o período de ocupação como período 
"aquisitivo" dos direitos assegurad_os por esta 
lei. · 

· Tem sido uma constante o deslocamento 
de servidores de uma unidade residencial para 
outra, via de regra, objetivando melhor aten
dê-los no desempenho de novas funções pú
blicas, resultado de progressões nas respec
tivas carreiras. Se mantida a limitação de 3 
(três) anos de residência no imóvel, estaria 
sendo cometida injustiça para com um grande 
número de servidores que, pelas razõesJác!ta-

das, trocaram de_ imóveis no período consi
derado. 

Sala das S_essões, 22 de maio de 1989. -
Sei'lador EdiSon LObão. 

~~EMENDA N• 3 

Acrescente-se, onde couber, 'o seguinte dis
positivo: 

"Art. o inciso n do art. 19 não se 
aplica aos servidores que hajam sido 
transferidos para Brasília em razão da 

· mudança do Órgão para o Distrito Fede
ral nos últimos três anos a contar da publi
cação desta lei.~' 

Justlftcação 

Trata-se de emenda que excepciona a exi
gência do requisito_ enumerado no inciso II 
do art. 19 do projeto de lei em tela, tendo por 
escopo evitar o cometimento de possíveis in
justiças em relação a ser\1dor_es recém transfe
ridos para Brasília por forÇa da mudança, nos 
últimos trê_s anos, dos órgãos em qu_e se 
acham lotados. 

Como é sabkfo, hOje, mais do que há alguns 
anos atrás, avultam as dificuldades de obten
ção de moradia, principalmente para os servi~ 
dores públicos recém chegados. 

Essã oportunidade resulta num incentivo à 
su~ fixação d~_flnltiy_a na Capital da República, 

· -sem preocupações quanto ao retomo ao Esta
do de origem onde não mais se acha locali
zado o órgão em que está lotado. 

É a justificação para a p-resente emenda 
que esperamos seja acolhida. 

Sala das Comissões, de maio de 1989. 
-Senador Pompeu de Sousa 

".EMENDA N• 4 

Dê-se nova redação ao parágrafo 1 o do art. 
29, com inclusão de alíneas, a seguir: 

. "Parágrafo J9 O preço de venda do 
iffi6VeL5etá fJXado a partir de avaliação 
que permita conhecer o seu valor _atual. 
Na ãValiação será utilizado o método de 
reposição-, de acordo com os procedi
-mentos geralmente aceitos, oferecendo, 
~ espe~~al, oS seg)Jin~es ele'!lentos: 

a) especificações básicas do projeto 
de engenharia do imóvel; 

b) custos de construção, apurando-se 
o custo unitário por metro quadrado (m2 ); 

- c) fatores de depreciação do imóvel, 
em função 1-do_ estado de conseivação e 
da idade da constru_ção; e 

d) fração ideal do terreno, nos percen
tuais de 15 a 20% sobre o valor de avalia
ção da área construída, c-onsiderada a lo

- -calização do imóvel." 

Justificação 

Ao se adotar o método de reposição para 
a apuração do preço de venda dos imóveis 
funcionais, çertamente adota·se q critério 
mais correto e mais realista para se obter o 
valor .atual de mercadO desses imóveis. 

De um lado, pela existência de falhas em 
grande_ parte dos processos de contratação 

das _construções dos imóveis, se terá dificulM 
dades na apuração de seus custos originais, 
acrescentando-se, ainda, as distorções deriva~ 
das de corlCorrêilcia "r'nal conduzidas. 

Ente!nde-s_e_ que a prioridade do Governo 
neste assunto, está em se af;;tStar do setor imo· 
biliário, onde tem acumulado défidt crescente 
estimado hoje em hum milhão de_.cruz.ados 
novos mensals. 

O preço de venda calcado no método de 
reposição, se apresenta como a alternativa viá
vel, possibilitando ao GoVerno o retomo dos 
gastos realizados, em valores atuais, e prote
gendo~se seus atuais e legítimos ocupantes. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1989. -
Senador Edison-LobiiQ. 

EMENDAN•5 

Altera-se a redação do Parágrafo 2", do art. 
29, suprimindo-se a expressão- " ... inferior a 
10 (dez) nem ... ", ficando a nova redação do 
parágrafo como a seguir: 

_ "Parágrafo 29 O prazo- de alienação 
não será superior a 30 (trinta) anos, ob
seiVada, em cada caso, a idade - llm1te 
de 80 (oitentà)_ anos para O servidor ao 
término do contrato _ _de. promessa de 
compra e venda." 

Justificação 

Com a nóvab~dàÇão estarão resguarâados 
os direitos dos-óCUpantes com idade sLipériór 
a 70 (setenta) anos, alguns já aposentados, 
e que apresentam longa folha de serviços 
prestados ao setor público, entre os quais, há 
que se destacar, a fundação da nova capital 
federal. _ 

Sala daS Se5sões, 22 de maio de 1989. -
Senador Edison Lobão. 

EMENDAN• 6 

Suprima-se do texto do Parágrafo 49 do art. 
29, a expressão "nos financiamentos:·, ficando 
a nova redaçãõ a seguir. 

''Parágrafo 49 As taxas de juros exigí
veis- não ultrapassarão de 6% (seis por 
cento) ao ano." 

Justificação 

Com a alteração proposta atinge-se o obje
tivo de promover a alteração pelas entidades 
proprietárias, mencionadas no caput do art. 
19, sem contar com recursos fmanceiros do 
SFJ:l. 

Portanto, evita-se uma sobrecarga de de
manda por recursos do SFH, cobrindo fman
ciamentos a imóveis já construídos _com a ar
recadaç_ão __ de impostos, liberando~os para _a 
construçãO de novas unidades residenciais, 
tão necessárias à redução do crescente déficit 
habitacionaL 

Sala das SessõeS, 22 de -maio .de_19$9.
Senador Edisón Lobão. 

EMENDAN• 7" 

Altere-se a redação do Parágrafo_ 89 do ar):. 
2?, passando-se a seguinte: 

"Para a aquisição de que trata esta lei, 
o servidor público civil poderá fazer uso 
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do sa1do de sua conta vinculada ao FGTS 
e/ou PIS!Paiep:•·-~---

Justificação 

Amplia-se, com esta emenda, as opções 
dos seJVidores públicos, que contarão com 
os de seus fundos previdenciários. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1989. _
Senador Edison Lobão. 

EMENDAN'8 

Dar nova redaçào ao parágrafo 9" do art. 
29, incluindo as alíneas a e b a seguir: 

"Parágrafo 99 ·o pagamento mensal 
das cotas de amortização e juros será 
acrescido de: 

a) prêmio de seguro correspondente 
a cobertura dos riscos definidos na Apó
lice CompreensiVa Especiill piira o Plano 
Nacional de Habitação, efetuada a sua 
cobrança em duodécimos. 

b) taxa de administração do contrato 
de 1% (um por cento) sobre o valor das 
prestações." 

Justificação 

Prevê-se com esta emenda, os pagamentos 
pelos próprios adquirentes das despesas com 
a administração dos contratos de venda dos 
imóveis. 

Sala das Sessões. 22 de maio de 1989.
Senador EcUson Lobão. 

EMENDAN• 9 

Incluir, após o art. 29, o artigo a seguir, renu
merando-se os demais: 

"Art. 39 Os processos de venda dos 
imóveis, após instruídos pela entidade 
alienante, serão remetidos à Caixa Eco.. 
nômica Federar, à qual, caberá a adminis
tração dos contratos, nos termos desta 
Lei." --

Justificação 

Vmcula-se a operadonalização das vendas 
à adrrunistração experiente da Caixa -Econô
mica Federal. 

Sala das Sessões, 22 de maio de 1989. -
Senador Edison Lobão. 

EMENDAN' 10 

Substitui-se- no art:-4<>, a e,q;ieSsão '"'calcu
lando-se como" pela expressão a seguir: "in
duindo-se no cálculo da". 

Justificação 

A alteração proposta nesta emenda, tem por 
objetivo possibilitar ao cônjuge enviuvado, na 
hipótese de recebimento de pensão com valor 
insuficiente _à aquisição ·do imóvel, agregar a 
renda auferida por membros da família. 

Sala das Sessões, 22 de maio -de -1989.
Senador Edison Lobão. 

EMEf'IDAS DO RELATOR OFERECI
DAS AO PROJETO 

EMENDA N• 1 1 (R) 

Dê-se ao inciso I, do artigo 1 ~ do Projeto 
a seguinte redação: 

"Art 1• ...................................................... . 
1-que o ocupante seja servidor públi· 

co da União, do Distrito Federal ou de 
entidade da Administração Jndireta, inclu
sive de fundação instituída por lei, exce
tuados os que exerçam exclusivamente 
cargo ou empreg-crem comissão, função 
de confiança ou função de assessora-

.. menta superior. 

Sala da ComisSão, 6 de junho de -1989. -
Sena~or Chl!gas Rodrigu_es, Relator. 

EMENDA N• 12 (R) 

Dê~se ao_- artigo 79 do Projeto a seguinte 
redação: 

"Art. 79 A cessão ou transferência, a 
qualquer título, de direitos relativos a imó
veis adquiridos na forma desta lei somen
te_ poderá ser feita a seM dor público e 

aposs (cinco) anos da data da assinatura 
do contrato de promessa de compra e 
venda, excetuados os casos de partilha 
ou transmissão judicialmente homologa
dos ou decretados. 

§ 19 Nos contratos de promessa de 
compra e venda e na matricula do imóvel 
no Registro lmoblliáriO serão inteiramente 
transcritas as disposições deste artigo. 

§ 29 Ainda que o saldo devedor tenha 
sido integrãlmente quitado antes de findo 
-o prazo de amorlli:éição cOntratado, a ces
são ou transferência de direitos ou a alie
nação de imóvel adquirido na forma desta 
lei também somente poderá ser feita a 
servidor público, cessando o ônus apenas 
quando findar o prazo de amortização. 

§ 3~ Para assegurar ampla publicida~ 
de ao ato de cessão ou transferência de 
direitos ou aHenação, será publicado, 
tom destaque, por _duas vezes, noS dois 
jornais de maior circulação do Distrito Fe
deral, às expensas do titular de direitos 
sobre o imóvel, anúncio com o nome des
te,_ a identificação precisa do imóvel, o 
preço e o prazo de 30 (trinta) dias para 

--a mariifestação de servidores interessa
dos, vedada a lavratura de escritura de 
cessão de direitos ou de compra e venda 
por preço inferior ão anunciado. 

§ 49 É vedado aos ofícios de notas 
e a quaisquer outros, em todo o território 
nacional, lavrar procurações ou o subes~ 
tabelecimento destas ou reconhecer fir
ma em instrumento particular, que conte
nham poderes para alienar, assinar escri
turas, transferir ou ceder direito, domínio, 
posse ou ação, bem assim lavrar escritura 
de cessão ou transferência, a qualquer 
título, de direitos ou a.Iienação, relativos 
a imóvel abrangido por esta lei, antes de 
findo o prazo de 5 (cinco} anos estipulado 

- ---nesteãrtig'o ou que de qualquer modo 
demOnstrem o intento de burlar qualquer 
das disposições_ desta lei. 

§ s~ É vedado aos oficias de registro 
de imóveis, pr(motar, averbar, inscrever 
ou registrar qualquer instrumento nas 

condições do disposto no parágrafo ante
rior. 

§ -69 Iniciada a venda de que trata es
ta lei, todos os edifícios em que se sitUem 
imóveis sujeitos à alienação serao admi

- nistrados por condomínios, a serem insti
tuídos nos termos da Lei n" 4.591, de 
16 de dezembro de 1964, devendo a insti
tuição se dar no prazo de até 180 (cento 
e ·oitenta) dias contados da primeira alie
nação." 

Sala da Comissão, 6--de juilho-de 1989:
Chagas Rodrigues, Relator. 

EMENDA N• !3-R 

Art. 19, parágrafo único. 
_Onde se lê: " ... e os ocupados pelos mem

bros do Poder Legislativo e dos Tribunais Su
periores e Regionais", 

Leia-se: " ... e os ocupados pelos membros 
do Poder Legislativo, do Supremo Tnbunal 
Federal e dos Tribunais Superiores". 

Chagas Rodrigues. 

EMENDA N• 14- R 

Onde se fê, no § 29 do art. 29: "O prazo 
de alienação ... " 

Leia-se: "O prazo de fmanciamento ... " 

Chagl!s Rodrigues. 

EMENDA N• 1 5-R 

Suprima-se no § & do art. 29 a 4i:xpressáo 
" ... ou ao Pasep (Plano de Assistência ao Servi
dor Público)." 

Chagas Rodrigues. 

EMENDA N• 16'- R. 

Dê-se ao art. 3!' do Projeto a seguinte reda
çao: 

''Art. J9 A_promessa de compra e _ 
- venda dar~se-á, obrigatoriamente, no pra

zo de 180 (cento e oitenta) dias-ContadOs 
da opção de aquisição manifestada pelo 
legítimo ocupante amparado por esta lei. 

Parágrafo únicO: A opção somente 
pod-erá ser feita nos 120 (cento e vinte) 
dias que se seguirem à regulamentação 
desta lei." 

Chagas Rodrigues. 

EMENDA N• 17-R 

Dê-se ao ãrt. 6~ do Projeto ~seguinte reda
ção: 

"Art, 69 As receitas provenientes dOs 
contratos relativos aos imóveis a que se 
refere esta lei, pertencerão_à entidade pro
mitente-vendedora." 

Chagas Rodn'gues. 

Texto final do Projeto de Lei do Senado 
n~ 54,_ d_e_1989, aprovado pela Comissão 
de COnstituição, Justiça e Cidadania. 

Dispõe sobre a alienação de imóvel:; 
residenciais de propriedade da União, das 
entidades dl! Administração Federal e das 
Fundações Públicas, localizados no l)is
trfto Federal 
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Art. 1 o Fica assegurado ao a tua! ocupante 
de imóvel residencia1 localizado no Distrito Fe
dera], de propriedade da União, do Fundo Ro
tativo HabitacionaJ de Brasília -(FRHB), do Ojg.. 
trito.Federai ou de_entidades da Administração 
lndlreta, inclusive Fundação instituída por·Jei, 
o direito de adquiri-lo, desde que atendidos 
os seguintes requisitos: 
I-que o ocupante seja servidor público 

da União, do Distrito Federal ou de entidade 
da Administração lndireta, inclusive de Funda
ção instituída por lei, excetuados os _que exer
çam exclusivamente cargo oU emprego em 
comissão, função de confiança ou função de 
assessoramento superior; -

D -que o servidor resida no imóvel há pelo 
rnenos -3 (três) anos consecutivos ou tenha 
se_aposentado nessa condição; 

m-que a ocupação seja legítima; 
IV-que as taxas de ocupação e conser

vação estejam sendo pagas regularmente. 
Parágrafo único._ Não serão objeto de alie

nação os imóveis administrados pelos minis
térios militares. pelo Estado Maior das Forças 
Armadas, pela Presidência da República, os 
localizados nos setores de habitações indivi
duais, de chácaras e mansões; e os ocupados 
pelos membros do Poder Legislativo, do Su
prem~ Tribunal Federal e dos Tribunais Supe
riores_. 

Art. 2o A alienação será precedJda de pro
messa de compra e venda, com cláusula de 
correção monetária. 

§ l? O preço de venda do imóvel será fixa
do a partir de avaliação que permita conhecer 
o seu valor atual. Na avaliação será utilizado 
o método de reposição, de acordo com os 
procedimentos geralmente aCeitos, oferecen
do, em especial, os seguintes elementos: 

a) especificações báskas do projeto de en
genharia do imóvel; 

b) custos de construção, apurando-se o 
custo unitário por metro quadrado (m2

); 

c) fatores de depreciação do imóvel, em 
função do estado de conservação e da idade 
da construção; e 

d) fração ideal do terreno, nos percentuais 
de 15 a 20% sobre o-valOr de avaliação da 
área construída, considerada a localízação do 
imóvel. 

§ Z' O prrizo de financiamento não será 
inferior a 10 (dez) nem superior a 30 (trinta) 
anos, observada, em cada caso, a idade limite 
de 80 (oitoenta) anos para o servidor ao término 
do contrato de promessa de compra e venda. 

§ 39 O valOr da prestaÇão mensal não po
derá ultrapassar a 30% (trinta por cento) da 
renda mensal familiar. 

§ 4" As taxas de juros exigíveis nos fman
ciamentos não u1trapassarão a 6% (seis por 
cento)_ao ano. -

§ s~ O saldo devedor e a.s prestações 
mensais do imóvel serão reajustados na mes
ma proporção dos reajustes salariais dos servi
dores públicos civis. 

§ 6° O reajuste de que trata o parágrafo 
anterior ocorrerá 60 (sessenta) dias após a 
data do início_ da vigência dos novos valores 
de retribuição. 

§ 7~ Uquidadas todas as prestações pac.: -

tuadas, será extinto o saldo devedor porven-
tura eXistente. _ 

_§ __ 89 Para a aquisiçãO-de que trata a pre· 
sente Lei, o s_ervidor público ctvil poderá fazer 
uso do saldo da sua conta vinculada ao FGTS 
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.) 

§ gq O pagamento mensal das cotas de 
amorti?:<lçã_Q e juros será acrescido de: 

a) prêmio de seguro correspondente à co
bertura dos riscos definidos na Apólice Com
preensiva Especial para o Plano Nacional de 
Habitação, efetuada a sua cobrança em duo
décimos; 

b) taxa de administração do contr_ato de 
1% (hum por cento) sobre o valor das presta
ções. 

Art. 3? OS processos referentes aos imó
veis, após instruídos pelas entidades proprie
tárias, serão remetidos à Caixa Econômica Fe- _ 
deral, à qual caberâ a administração dos con-
trato.s, nos termos de.5ta Lei. _ 

M.- 4" _A promessa de compra e venda 
dar-se-ã, obrigatoriamente, no prazo de 1 ao 
(cento ~ oitenta) dia_s çontados da opção de 
aqt.ifSiçãO-manifestada pelo legítimo ocupante 
amparado por esta Lei. 

Parágrafo único. A opção somente poderá 
ser feita nos 120 (cento e vinte) dias que se 
seguirem à regulamentação desta Lei. 

Art. _ 5° O b.enefido desta Lei é extensivo 
ao côniuge, por superveniência de viuvez, aos 
dependentes e à companheira do ocupante 
amparada pela Constituição, incluindo-se no 
cá1cu1o da renda famil_iar o valor. da pensão 
resultante das contribuições previdenciárias 
do servidor falecido. 

Art. 6° Se o servidor ou_seu cônjuge ou 
sua cóinpanheira amparada pela Constituição 
for proprietário, promitente-comprador, usu
frutuário, titular de direito real de uso, cessio~ 
nârio ou promitente~cessionário de outro imó
vel residencial localizado no Distrito Federal, 
terá _o prazo de 180 (cento e oitenta) dias con
tados da assinatura da promessa de compra 
e venda referida no art. 29 desta Lei, para trans
mitir seu domínio definitivo ou renunciar ou 
transferlr seus direitos, em caráter irrevogável 
e irretratável. O desatendimento a essas condiR 
ções importará em extinção do direito previsto 
no artl o desta Lei, rescindindo-se o respectivo 
contrato de promessa de compra e venda, 
perdendo o servidor as quantias que houver 
pago. 

Art. 7o As receitas provenientes dos con· 
tratos relativos aos imóveis a .que se refere 
esta Lei, pertencerão à entidade promitenteR 
vendedora. 

Art. 89 A transferência de direitos relativos 
à prOrriessa de compra e veilda de- imóveis 
de que trata esta Lei só poderá ser feita a 
servidor público e após 3 (três) anos da assina
tura dõ-cOntrato. 

Art. 99 O Poder Executivo regulamentará 
esta Lei, dentro de 60 (s_essenta) dias da sua 
publicação. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.-

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Ney Maranhão- Chagas Rodrigues- Lei
te ChaveS - Jvfeira Filho - José Paulo Biso/ 

-Afonso Adnos ~ RolJaldo Aras;jão- Cario§
Patrocínio - Francisco Ro/Jemberg - Joáo 
Jv1enezes-Jv1arcoMaciei-JutahyJv1agalhães 
- Jvfauríc;_io·_ Correa - Robe_rt_g Campos -
Edison Lobão -:-::Antônio Luiz Jvfaya. 

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

O SR. JGTAHY MAGALHÃES PRO
NGNCIA D!SCGRSO Q(JE ENTREGGEÀ 
REV!SÃO DO ORADOR, SERÁPGBUCA-. 
DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista, para uma breve comunicação. 

O" SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Para uma comuniCação.) -'sr. Presiden
te, Srs. Serli:l:dõres. não poderia deixar de la
mentar e repelir as críticas injustas e malicio
sas cOntra õ -PreSidente do Banco. dQ_ Brasil,· 
Dr. Mário Bérard, alvo da animosidade e do 
rancor-de uma pequena minoria inCOnfoima
da com atas ou decísões que teriaffi Possivel
mente contrariado interesses individuais. 

Ex:-SecreUirio -dei Fcizenda em AlagOas, no 
Governo Afrânio Lages, Mário Bérard foi Dire
tore Vice-Presidente da Caixa Econàmica Fe
deral e SecretáriO-Gerar do Ministério da Fa
zenda - cargos que exerceu, -entre outros, 
evidentemente, no _exercício de_todos eles, exR 
cepdonals atributos de carãter, competência 
e honestidade. 

No decorrer de sua fecunda e brilhante trajeR 
tória, Mário Bérard s~mpre foi respeitado pelo 
invulgar talento, c:::apacidade de trabalho e voR 
cação para a Adminstração Pública à qual 
prestou os mais relevantes serviços. _ 

SintO-me. por conseguinte, plenamente à 
vontade para enaltecer a sua personalidade 
nesta fase de sua carreirã, em que como Presi
dente do Banco do Bfasil vem enfrentando, 
com energia e eficiência, os desafios- ger§tdos 
pelas dificuldades e oscilações das_crfses con· 
junturais que o País atravessa. 

Tenho sido, na Câmafa dos Deputados e, 
atualmente, no Senado Federal, um sincero 
e entusiasta defensor do Banco- do_ Brasil e 
dos seus funcionários, através de i"números 
pronunciamentos publicados ·nas Anais do 
CongfesSo Nac;_fo_nal, nos quais assinalo o pa~ 
pel decisivo do Banco do Brasil no concer
nente à aceleração do processo de desenvol
vimento econômico social dos Municípios, es
timulando a produção, a geração de emJ?re
gos e a riqueza no território 'Óacionãl. 

Cumpro, aliás, o dever de acentuar que ja
mais recorri ao Banco do Brasil no que , se 
refere à _obtenção de empréstimos e à realiza
ção de negócios. 

Acredito, portanto, que em nosso Páís, ur
gem cada vez mais, como ünperativo ético, 
respeitar e preservar os homens de bem, que 
atuam no setor público, devendo-se _enaltecer 
os homens sérios, ao mesmo tempo em que 
conviria repudiar e punir com rigorosas sanR 
ções aqueles que, enveredando pelos cami_
nhos da coirupção, ostentam atitudes deso· 
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nestas e violam as leis, agridem e ofendem 
a sociedade brasileira. 

Era esta a comunicação, Sr. Presidente, que 
eu queria fazer à Casa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mau
rício Corrêa, como Uder. 

OSR. MACIRfCJO CORRtA (PDT -DF. 
Como Uder, pronuncia o seguihte discurso. 
sem revisão do orador.)-=- Sr. Presidente,_Srs. 
Senadores: _- -- --

Durante o recesso do CongfeSsb Nacional, 
os Srs. Senadores estaVam aüsentes e ftão' 
tomaram conhecimento, fomos surpreendi
dos, em Brasília, com uma farta publicidade, 
ostentada em todos os quatro Jornais de Brasí
lia, do Governo do Sr. Joaquim Roriz. 

Essa propaganda diz o seguinte: "Governo 
Itinerante. A comunidade_ mostra o que quer." 
Há, aqui, o símbolo do Governo e o simbolo 
da SAB (mostra o jornal). Há uma propaganda, 
uma deslavada propaganda do Governo elo 
Distrito- Federal, feita através do dinheiro do--. 
contribuinte. 

Para· os Srs. Seil.adores terem uma noção,
vou citar, rapidamente, quatro ou cinco dados 
colocados nesta vasta propaganda, feita no 
momento em que todos nós sabemos, os re- · 
cursos da adminstração pública_ são_ os mais 
reduzidos. 

Saímos de uma greve dos professores, em 
Brasflia, que durou mais .de 56 dias, e a alega
ção-do Governo, ~rripre, era a de que não 
havia recurso_ para qualquer tipo de melhoria, 
não só daquela categoria mas çias outras que 
também entraram em greve. 

Imaginem os Srs. Senadores ~ não vou 
ler tudo, porque seria absurdo - o que diz 
essa pubUdcade que está noJormtl de BrasUia_ 
no Correio Braziliense, no no Correio do BiaSif · 
e no BSB, portanto, nos quãtrci' Jornais, em 
duas páginas, no 19 Caderno. Não é preciso 
dizer o que significa isso em termos-de gastos. 

Vou mais longe. Todas as televisões de Bra-· · 
snia deram publicidade a um noticiário de um 
minuto, um minuto e meio, sucessivamente, 
dando contas do programa dQ Governo do 
Distrito Federal, com a identifiCação do Gover
no ltinerante_do Sr. Joaquim Roriz. 

Vou ler para V. Ex-s - -

"Promoção de eventos culturais para 
melhor aproveitamento da Casa do Cail- __, 
tador." 

Esse evento refere-se à Ceilãndia. A ca.: 
sa do Cantador é uma instituição, onde 
os repentistas fazem suas exibições. 

Estudos para a regularização e entrega 
de área destinada às escolas de samba 
da Ceilãndia. 

Conclusão do Centro· Cultural de Cei
lândia Norte e recuperação do_Salão CO-
munitário Cinqüentina. 

Início da construção do ginásio de es
portes com capacidade para 5 mil pes
soas. 

Estudos para cria_ç_ão de áreas para os 
campos de futebol. 

construção de 6 quadras de esportes 
e 12 play-grouds na Ceilãndia." 

Em- face dessa leitura, os Srs. Senadores 
poderão ter 'a- exata- médida do que significa 
um Governo qUe se· prOPõe a fazer eSse tipo 
de publiCidade ostensiva, visando" às ·suas pre
tenções políticas, evidentemente. 

O Sr. lrapuan Costa Júnior - Permi
te-me V. E~ um aparte; nobre Senador Mau
ricio Correa? 

o SR. MAwúcJo .coRREA - ouço. 
.com prazer, .o qqbre Senador lrapuan Costa 
Júnior.- -------

O Sr. lrapuan Costa Júnior - Nobre 
Colega, Sehãdor Maurício COrrea, gostaria· de 
fazer apenas W'na pequena observação. Fui 
Governador do meu Estado, Goiás, e acredito 
que V. Exr esteja a um passO de chegar âo 
Governo-do Distrito Federal, ta1 é o prestigio 
de que V. EX' desfruta não só nesta Casa, como 
na nossa Capital. Quem ocupa governo de 
uma Unidade Federativa é preso por ter cão 
e por não ter-cão: se-ele não_ divulga suas 
obras, passa por inoperante; se ele as divulga, 
é aei.ISado de _desperdiçar-dinheiro público ·in
deviqamente. Acredito que o meio termO -
como sempre a virtude está rio rrieiO .:.... é 
o aconselhável. O Governador Joaquiin RoriZ, 
acredito, nãO tem sido assim tãó pródigO com 
a imprensa, mas merece que seu trabálho, 
seu esforço, suas obras, terihain o inínimo 
de divulgação. É o que· S. Ex" está fazendo 
nesta publicação. Eu acredito que prestigiar 
uma escola de samba é prestigiar a pr6pria ' 
cultura brasileira. Muito obrigado. · 

O SR. J"ACIR(CJO CORREA -·Senador 

§ 19 A publicidade dos atas, progra
mas, obras, serviços e campanhct? dos 
órgãos públicos deverá tér caráter educa
tivo; informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbo
los ou imagens que caracterizem promo
ção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos. 

Está:_aqui expressa, portanto, a violação pra
ticada pelo Governador do Distrito Federal. 

A propósito, estou encaminhando um re
quEirimento solicitando informações ao Go
vernador do Distrito Federal, porque pretendo 
ajuizar uma ação popular contra S .. Ex' pelo 
abuso que vem cometendo. 

O meu ~uerimento é do seguinte teor: 

"Nos termos do arl 216, inciso I, do 
Regimento lnte:mo, requeiro seja oficiado 
ao Senhor Governador do Distrito Fede
ral, solicitando-lhe as seguintes informa
ções sobre a .vasta publicidade que vem 
sendo veiculada através dos meios de co

. muniçação,.em afronta ao dispoto no art. 
_ 37,, § 19 da Constituíç:ão federal, eis que 
. evi_denciãd.a a_promoção pessoa} pela uti
_l(zação de símbolos e pelo teor das maté
rias divulgadas: 

1) Qual o montante das despesas de 
publicidade efetuadas durante o exercício 
financeiro em curso, custeadas pela ad
tninistração pública direta e ·indireta do 
Pistrito Federal, inclusive pelas suas au
tarquias, fundações e empresas: --

2) Discriminar todos os valores e seus 
respectivos prestadore_s de. serviços en
volvidos na_ publicidad~ resumo das ma

. térias e datas da divulgação, assim como 
os nomes dos órgãos ou .entidades que_ 
os Custearam. 

3) EspeCificamente em relação à pu
blicidade veiculada no dia 30_-de julho 
de 19ff9, no Jornal de_-Brasília, p~gineis 
16 e 17; no COrreio Braziliense, páginas 
1Q_ e .1 1; no BSB-BrasU, páginas 6. e 7 _ 
e no Córre/o. do Bl'BsH, páginas 4 e 5, 
quais foram seus custos. e. respectivas 
forytes pagadoras, fornecendo-se. cópias 

, dos seus correspondentes empenhos." 

E vou acrescentar aqui, inclusive, os gastos 
despendidos com a veiculação dessa publici
dade na televisão e no rádio. 

Sr. Presidente, gostaria de acrescentar que 
O Sr.lrapuan Costa Júnior- Logo, .ad- _:____ não faço nenh~ma_ censura aos jornais-de Bra: 

versário de V. EJcl' · síliaporisso.São·ernpresasjomalísticas,._cons-

Irapuan Costa Júnior, evidentemente que eu , 
não retiro de nenhum Governador o direito 
de dar noticias, de prestar informações à co~ 
munidade sobre o seu Governo. O que acon
tece --se V. EX' esperar a minha conclusão 
vai verificar que eu chego exatamente à conde· 
nação dessa· publicidade por outros meios ....,. 
é que está havendo um abuso e uma fronta1 
violação a dispositivo expresso da COnstitui
ção Federal. O Governador está usando o sím
bolo do Governo, está 1,1_sando uma pubJ_ici
dade dirigida ao seu Governo, e todos nós . 
sabemos que S. EJcli e cândidato ao Governo 
do Distrito Federal. Eu não tiro esse direito, 
que, aliás, vai ser examin.ado pelo Tribunal_ 
Supertor Eleitoral, futUramente ... 

O SR. MAWÚCJO CORREA- Com o 
maior prazer, se por acasO eu chega:r lá. Eu 
não digo que não serei candidato, Posso até 
ser, sou um político e estou no páreo, posso 
até' dísputar", não nego isso.' Mas o que eu 
quero ·aizef; Sr. Senador, é exatamente isso: 
duas publicações nos quatro jornais de Brasí
lia, num Paf~ que atravessa a -crise qt.,Ie nós 
estamos atravessando. E ainda mais, um Go
verno que não tem legitimidade, pOrque é um 
Goverho lfidiretó, nomeado pelo Presidente 
da República, como todos sabem. _ 

E o que determina a Constituição? O art. 
37 é expresso, no seu § I~: 

tituídas na forri'la da le.sislação vi9enie e que' -
têm de apresentar resultados financeiros para' 
terem condições· de atender a sua folha de 
pagamento e demais compromissos. O qlie -
eu censuro é exatamene isso, uma viOlaÇão, 
em plena Capita1 da República, pelo Gover
nador, de disposição expressa contida na 
Constituição Federal. · - -

Trata-se, sem dúvida nenhuma, de um es
cárnio, diante o estado de angustiante mi~éria 
em que se encontra a economia brasileira. 

Em razão disso, dirijo esse requerimento 
de informação, já anunciando que após a sua 
resposta irei ajuizar uma aÇão popular para 
que o GovernadOr seja- resj:lõflsabilizado pelo 
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crime de irregularidades praticada por essa 
veiculação. 

Muito obrigado. 

Durante o diScurso do Sr. Maurício Cor
rêa, o Sr. Alexandre Costa, 2?-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidénda, 
que é ocupada pelo Sr. António Luiz 
.Maya, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESJDEI'ITE (Antônio Luiz Maya) 
- No exercício d~ Presidência, informo a V. 
EX', nobre Senador, que o requerimento ende
reçado à Mesa, solicitando informações, foi 
lido no in1do desta sessão e devidamenre en
caminhado, para as providências de praxe. ' 

Concedo a paJavra ao nobre Senador .,João 
Menezes. 

OSR. JOÁO MENEZES (PFL-PA Pro
nuncia o seguinte discui'so.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, há vários meses tenho, deste 
Plenário e através da imprensa, alertado a Na
ção e as lideranças nacionais para o risco imi
nente da desagregação ·social no· País. com 
conseqüências desastrosas para a normaUda
de democrática, objetívo·maior de todos nós, 
políticos ou não, mas comprometidos com 
a convivência pacífica do povo. 

Logo após a promulgação da nova Carta 
Política, percebi, e V. ExfS são testemunhas, 
a necessidade de encontrarmos um homem 
capaz de preencher os requisitos indispensá
veis a quem deverá, a partir do próximo ano, 
assumir a Suprema Magistratura da nossa Pá
tria. 

Não posso negar a atenção-recebida da par
te de um segmento da imprensa e· de uns 
poucos brasileiros, preocupados com o agra
vamento das nossas múltiplas crises: econô
mica, financeira, administrativa, social e, já 
agora, se prenunciando também política. 

Confumando as previsões por mim feitas 
em relação ao Brasil, muito pr6ximos de nós, 
a Argentina e o Peru, com antecedência de 
poucos· meses,.naufraQam -num abisrho de 
dificuldades do qual ninguém sabe quando 
e como conseguirão renascer. É evidente a 
ndssa solidariedade a esses im1ãos. mas. entre 
nós, a dura lição por eles experimentada deve 
servir de luz _a iluminar o caminho por onde 
precisamos, podemos e devemos seguir em 
busca da paz interna, da justiça social tilo fala
da e do desenvolvimento económico, ao qual 
fazemos jus não s6 por nOssaS pOtencialida
des, mas, sobretudo, em função da capaci
dade de lutar e vencer, característica intrínseca 
da personalidade da gente brasileira. 

Todavia, e infelizmente, os alertas e os 
exemplos pouco têm setvido àqueles cujas 
preocupações maJores dizem respeito às vai
dades pessoais e aos interesses próprios. Após 
vinte e nove anos, teremos a primeira eleição 
presidencial marcada por lance que, desde 
já, a tomam muito mais uma espécie de jogo 
do que, propriamente, o salutar exercício po
pular que consagra a democracia. 

Em meio à balbúrdia de candidatos, na 
maioria sem programa, sem propostas e, em 
alguns casos, até sem horizonte político que 
não seja o_ de conseguir manter-se como parte 

do noticiário, emerge uma situação cada vez 
mais cqmplexa, com o País paralisado em 
SUi't$ oiJJas _ fund~me.Q.tai_s_ e. o descompasso 
no custO da alimentação que toma cada vez 
mais arrochado o orçamento da maioria da 
população. 

A perplexidade existe e não é sem motivo. 
Afmal, acenou-se ao povo com o fim do cido 
de governos militares para que pudéssemos 
resolver _a questão das dívidas externas e inter
na, da instalação do déficit público, do des_em
prego, da corrupção e do agravamento da mi
séria socia1 de milhões de patrícios, em todos 
os Estados. 

A Aliança Democrátic<il se rofnpeu, se divi
diu, se esfacelou, levando no caudal das suas 
mazelas a coragem cívica e a determinação 
do Presidente José· Samey, sua Excelência, 
sem dúvida, um dos primeiros a se quedar 
atónito ante tamanha demonstração de desa
mor aos interesses superiores da Pátria. 

Espa:Otados estão, de fato, os quase 80 mi
lhões de eleitores a presenciaresm a pobreza 
vocabu]ar, ideológica, política -e programática 
dqs tantos postulantes à Faixa Residencial. 
Sim, Srs. Senadores, é de causar espanto ver 
o Deputado Ulysses (!uimarães; que tantas 
e ~tas vezes juroU fidelidade ao Presidente 
Josê Sarney, renegá-lo como um adversário 
temível e ao qual dedica as _críticas mais duras 
e, no mais das vezes, injustas. Da mesma for
ma, admiração causa a pretensão do Doutor 
Ulysses, o navegador incansável da Oposição, 
que, num arroubo próprio .dos desesperados, 
já não se content!l c~m_ dez mandamentos 
e vai além dos ensinamentos biblicos enun
ciando vinte surrados chavões; sem conside
rar que ao povo interess-a hoje a açào efetiva 
e concreta que não tem sido o forte de S. 
Ex" a quem reconheço indiscutíveis méritos 
na construção de frases de efeito literário, em
bora despidas do efeito objetivo na solução 
dos problemas que nos afligem. Daí o percen
tual inconcebível de rejeição a seu nome. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex' 
üm aparte? . 

O SR. JOÁO MENEZES- Daqui a pou
co_ ouvirel V. Ex', com prazer. 

De igUal modo, admiração causa ver o Sr. 
Leonel Brizola, que tanto chamou os militares 
de gorilas, antes da revolução d.e 1964, cami
nhar em direção a generais da Ativa e_ da Re
serva, na tentativa de demonstrar sua inclina
ção aos princípios democráticos e ao respeito 
hierárquico qUe ignOrou quando assistia ao 
desrespeito de sargentos contra a oficialidade. 
Igualmente é de causar perplexidade ver ao 
lado de Brizola o mairo líder do comunismo 
no Brasil, o Sr. Luís Carlos Prestes, quando 
o PCB tem o seu póprio candidato. 

Não fosse isso bastante, é de causar incer
teza ver o candidato do PT, Deputado Luiz 
Inácio Lula da Silva, atribuir à onda de greves 
a queda do seu prestígio, denunciada pelas 
pesqujsas. Como eritendér _isso se foi na onda 
de grevismo que, erroneamente, Lula deixou 
de ser um sindicalista do ABC para se tomar 
polftico profiSSional e postulante à Presidência 
da República? 

De fato, são muitas as razões para o espanto 
de cada brasileiro. Senão, como entender que 
o candidato líder nas pesquisas, atê aqui, Sr. 
Fernando Collor, deixa o GovernO do seu Esta
do contestado pela opinião pública local, e 
o seu_ sucess-Or, até então seu aliado, em me
nos de 15 dias no cargo denuncia uma série 
de desmandos administrativos na gestão da
quele que pretende seduzir o eleitorado com 
a promessa da moralizaçao? 

OU, então, como explicar as dificuldades 
do Sr. Aureliano Chãves, Candidatp dõ meu 
Partido,_ em conseguir apoio dentro do seu 
próprio Estado,_ por sinal o _segundo maior 
colégio eleitoral do Pais? O GovernadOr, a Vi
ce-Governadora e o Prefeito lhe negam apoio. 

Quanto ao nosso Senador Mário Covas, que 
poderia ter apareddo_c_om as melhores pers
pectivas para disputar a Presidência da Repú
blica, encontr:ou-se na maior dificuldade na_ 
escolha de seu candidato a Vice-Presidente, 
e, por esta e outras razões, o emperramento 
de sua campanha, não justifica a sua inteli-
gência _ . 

Fato inusitado, O Senador Affonso Camar
go,- candidato pelo PTB, que não ·consegue 
sequer a harmonia de seu Partido._ 

Concedo o aparte ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes- Eminente Se
nador João Menezes, V. Ex~. há poucos instan
tes, comentava, no quadro sucessório nacio
nal, a atuação do eminente Deputado Ulysses _ 
Guimarães, candidato do nosso Partido à Pre
sidência da República, e havia um destaque, 
na frase que v.-~ ub1izou, para a circunstância 
de o Deputado Ulysses haver-se proclamado 
independente, no que tange à condução políti
ca, ecorlõmiCà. e social do Governo do Presi
dente José SarrieY. V. Ex!' sabe que essa linha 
de independência, anunciada pelo Presidente 
Ulysses Guimarães~ decorreu de uma manifes
tação da própria Executiva Nacional do Parti
do, Executiva eleita na Convenção de 12 de 
mãrço, que entendeu oferecer à Naçáo esses 
esclarecimentos qua1;1to à postura do seU can
didato e do nosso Partído diante do" Goverrio_
do eminente Presidente José Samey. No que 
concerne àqueles vinte postulados enuncia
dos pelo candidato peemedebista à Chefia da 
Nação, eu diria a V. EX' que riada mais são 
do_ que diretrizeS de ação política, de ação 
social, de condução da vida económica do 
desenvolvimento nacional, e esses enunCiá
dos, esses postulados, essas diretrizes, Passa
rão a integrar o programa que o Dr. Ulysses 
Guimarães vai de[ender, nos debates, nos pro
gramas de televisão e de rádio, como candi
dato do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro à Presidência da República, Se não_ 
são dez, são Vinte esses enunciados, esses 
princípios, essas diretrizes, o País deverá anali
sá~los e, se entender _que se ajustam de fato 
à realidade brasileira, a grande maioria do elei
torado haverá de tender para o nosso candi
dato e ajudá-lo a chegar à Primeira Magis
tratura do País. 

O SR. JÓÁÓ MENEzES- EmineP.te ·se
nador Mauro Benevides, parabenizo V. Ex", que 
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continua sendo escudeiro fiel do Dr. Ulysses 
Guimarães. Se V. Bc'·esuvesse mais perto de 
S. EX' na campanha, talvez ela tomasse outro 
desenvolvimento, outra direção, e não essa 
que aí está murrinhenta e sem nenhuma capa
cidade de despertar a opinião pública. A prova 
disso é que o percentual de rejeição à candi
datura do Dr. Ulysses é quase assustador. 

Continuando, Sr. Presidente. 
Isto tudo, sem contar o enxame de candi

datos, que, se não me falha a memória, já 
tem o número de quatorze, podendo chegar 
a vinte. J:: a democracia, ou melhor, é a insegu· 
rança que assalta os partidos políticos? 

Mas não ficamos só nisso. No elenco quase 
infindável de contradições do atual momento, 
precisamos incluir questões corno a catástrofe 
das Bolsas de Valores, as dificuldades para 
estabilizar a Lei Salarié!J, a efêinera duração 
do Terceiro Plano Econôrnlc:o de Salvação 
Nacional, o recrudescimento da inflação rumo 
a patamares hiperinflac:ionários e aindecisão 
da populaçáo, que já alcança 63%, perante 
a intenção na escolha de candidatos, ou seja, 
63% negatiVos da j:>opulãÇàõ Drasüeira peran
te a intenção na escolha de candidatos. Este 
é quase um fato absurdo na proximidade do 
pleito que se vai realizar em novembro. 

Acrescentem-se, além do mais, fatos como 
o afastamento do Ministro da Justiça, que afir
mou que .Sai do'Governo mediante_a ameaça 
do caos e a luta sem quartel entre o Ministro 
do Interior, João Alves, e o _Superintendente 
da Sudam, que levou o PresidenteJosé_Samey 
a proceder ao _afastamento deste último do · 
cargo. Tal fato levou o Superintendente e o 
Govemãdor do Pará a lançarem publicamente 
os maiores insultos à pessoa do Presidente 
da República, apesar do voto do Ministro Lu
ciano Brandão aprovado unanimemente no 
Tribunal de Contas da União, que, por si só, 
justifica a medida do Presidente. que sempre 
com o seu espírito democrático e tolerante 
é capaz de enfrentar tais sJtuações. Tenho aqui 
em mãos, para os Srs. Senadores que O qUise
rem, o voto do Ministro Luciano Brandão. 

Vivemos um momento dos mais difíceis da 
nossa História. Erig.:inam.:-se aqueles para os 
quais basta a realização do pleito presidencial 
para encontrarmos as soluções dos múltiplos 
problemas com os quais estamos convivendo 
e enganaram-se os que pensaram que a apro
vação da atual Constituição Cidadã resolveria 
de "bate pronto pronto" todos os problemas 
da Nação. Não, ninguém, por mais predeS>
tinado que possa ser, tem ou terá o dom de 
transformar a tormenta em -c:i!.lmaria. Prec:lsa
mos muito mais que um homem e um partido. __ 
Precisamos da conjunção de esforços, da so
ma de idéias, da renúncia coletiva a privilégios 
descabidos, da coragem c:ivlca de romper 
com o passado comprometido pelos erros, . 
e assumir o compromisso patriótico da re
construção nacional. 

Esta não é tarefa de um ou ae alguns, é 
dever de todos. O gesto de grandeza que a 
Nação espera - e tem o direito de exigir -
é o da humildade engrandecedora dos verda
deiros homens públicos. 

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex• um 
aparte? --

0 SR. JOÃO MENEZES - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr .. Jos~ Fogaça - Antes que V. Ex" 
conc:lua, quere 1 apenas fazer o registro de que, 
na verdade, r .ste é realmente um momento 
muito grave e o chamamento de V. Ex" à 
·conseiên~ coletiva dos candidatos é um ges
to responsável e sério. No entanto, é preciso 
deixar bem c:laro que a modernização da de
mocracia brasileira, a modemizaçáo das nos
sas estruturas políticas vão-se dar pela via de
mo-crática. Não é possível suposição de que 
s6 teremos um Estado moderno e um gover
no moderno com um governo autoritário e 
forte, um governo de caráter ou de conteúdo 
militar, como defende V. Ex'. É voz-corrente 
hoje, no Brasil, há um grande descontenta
mento nacional, uma grande insatisfação com 
o que vem sendo apresentado à opinião públi
ca brasileira pelos candidatos. Deste ponto de 
vista, V. Ex!' tem razão. Ainda não encontramos 
um caminho, ainda não encontramos um ru
mo e uma definição.-Apenas há uma ação -
negativa, ou seja, aquele que se coloca como 
antitudo e antitodos acaba absorvendo para 
si as expectativas nacionais, sem que por trás 
disso haja uma proposta, um conteúdo mais 
sério e maiS consistente. Quero crer, mesmo 
que venhamos a ter no futuro wna conver
gência de candidatos em tomo de um nome, 
em nome_de urna coalizão nacional, em nome 
de um interesse maior da Nação, o que temos 
de defender hoje, mesmo assirri., é' qúe a -mo.... 
demização do Estado e a modernização das 
nossas estruturas políticas, o Controle da crise 
e até a sua solução ter:ão que se dar necessa
riamente pela via demo_crática, ou seja, parti_
dos pollticos, candidatos, eleiçõ_es, governo li
vre, aberto, franco, democrático, participativo, 
opinião pública com grande densidade, com 
grande participaçã9. Nã_o mais é possível se 
aceitar a tese de que o Estado só é moderno, 
de que o Estado só é capaz de agir, de atuar 
através de um governo autoritário e forte; co
mo tem defendido V. Bc Apenas este registro 
que faço, como wna opinião paralela ao apelo, 
ao chamamento que V. Ex" e5tá fazendo ao 
País e aos candidatos. Muito o_brigado. 

O SR. JOÃO MENEZES- Nobre Sena
dor José Fogaça, realmente predsa"mós de
fender a democracia e_ esse tem sido o meu 
intuito, porque senti e verifiquei que os partiw 
dos políticos estão completamente desorien
tados e, por que não dizer, esfacelados. A pro
va está aí, a mudança diária de Representantes 
de um partido para outro. Isto não pode ser 
nem combatido, porque é uma própria conse
qüênc:ia- do estado que aí está, um estado de 
inconforinisiiú,, um estado de fa1ta de orienta
ção; um estado de falta de segurança em que 
se discute a política. Este é o grande fato. 
E, quando ·se fala em democracia, nós quer~ 
mqs -a democracia, mas a nossa grande preo
cupação é que estamos caminhando, acelera
damente, para uma desordem, uma desor
dem que se pode transformar até numa pe
quena "R~voluçã_o Francesa", que é aquela 

originária do custo de vida necessário, sobre~ 
tudo para a ali:-rientaçãO, pois a quantidade 
de alimentos de que hoje, a maior parte da 
população brasileira dispõe tem que ser res~ 
tringida todos os dias, todas as semanas, por
que o __ custo de vida deSse setor é- acelerado. 
Para termos democrac~, predsamos cuidar 
do povo, e, talvez, é por esta razão que, na 
dãta de hoje, ô3% -dã-popU:iãção brási!eira não 
tem ainda uma definição de candidatOS, pOr
que aí estão 14, com a ameaça de chegarem
a 20. Então,--esta é uma posição de Preocu~ 
pação-que estou tendo hoje com o andamento 
democrático deste País, porque, se não tiver
mos essa preocupação, o que será o amanhã? 
Nós não poderemos garantir o que acontecerá 
no futuro se o PaíS continuar caminhando co
mo está. A minha preocupação não é só falar 
em democracia. Precisa-se falar em demo
cracia~ realizá-la. E a democracia é o respeito, 
a democracia é a ordem, a democracia é a 
disciplina, a democracia é a vida dos partidos 
políticos. Tudo isso está sendo apagado nesse 
conjunto, nessa luta que se faz em busca de 
uma cadeira presidencial. Esses fatos estão 
_acontecendo todOS oS di8.s. Não se abre um 
jornal um dia sequer em que não haja a inse
gurança, não haja mortes, não haja o desres
peito, não haja assaltos, não haja a reclamação 
da subida vertiginosa dos preços de todas utili
dades, e ficamos aqui a discutir o sexo dos 
anjos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, predsainoS 
acabar com essa coisa de estarmos falando 
em democracia._ Nós precisamos realizar a de
mocraCia; precisamos realizar, efetivamente, 
a democré}ci~. É __ es_ta a minha posição nesta 
trincheira públtca que o povo me deu, para 
que possa dar, talvez, a visão panorâmica que 
represente o quadro que aí está. 

Por isso, entendo ser chegado o instante 
de darmos um passo à frente da crise e do 
iminente risco de desestabilização. Partidos, 
empresários, líderes sindicais, intelectuais, re
presentantes de entidades cMs, políticos, o 
clero e, certamente, o -próprio povo, precisa
ffios uma urgente. e inadiável pausa para medi
tar, discutir e ·avafiar o agora e á futuro, 

Apelo, pois, principalmente, aoS candldatos 
presidericiáveis pãra que promovam uin 9r2m- -
de encontro, no qual, sem perderem de vista 
os ~us objetivos, coloquem, à frente e acima, 
os interesses do País, a vontade da Nação 
e a esperança do povo. Ainda que a alguns 
ou a todos isso custe abandonar parte das 
suas respectivas propostas, há de se marcar 
aí o início de uma ~ampanha eleitoral dentro 
dos moldes modernos e necessário para a 
escolha democrática de um Chefe de GoVer
no. 

ConclUindo, ou fazemos isso Já, ou ·daremos 
início a um processo eleitoral no qual as agres
sões pessoais serão a tônica -e o deSencafitó _ 
popular o resultado. 

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

COMPJfRECEM filAIS OS SRS SENADO
RES, 

Mário Maia - Aureo Mello - Almir Gabriel 
- Carlos Patrocínio -João CaStelo - Hugo 
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Napoleão - Mauro Benevides - Marcondes 
Gadelha -Gerson Camata -A1fredo Cwn
pos- Severo Gomes- Femãndo Henrique 
Cardoso- Mauro Borges - Iram Saraiva -
Roberto Campos - Márcio Lacerda - Men
des Canale - Affonso Camargo - Dirceu 
Carneiro -José FoQ"aça. -

O SR- PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
- A Presidência infonTJa que recebeu expe
diente do Senhor Presidente da República, co
rn,;nicando que editou as medidas provisórias 
no:>$ 75, de 31 de julho de 1989, que "dispõe 
sobre a atualização monetária das obrigações _ 
que menciona e dá outras providências", e 
76, de 31 de julho de 1989, que "autoriza 
a abertura de crédito extraordinário, em favor 
da Secretaria Geral do Ministério do Interior, 
no valor de NCz$ 15.000.000,00, para as situa
ções que especifica", 

De acordo com as indicações das lideran
ças, ficam assim constituídas as comissões 
mistas incumbidas de emitir parecer sobre as 
matérias: 

MEDiDA PROVISÓRiA N• 75 

SENADORES 
Titulares 

Gerson Camata 
Raimundo Ura 
Irapuan Costa Júnior 
João Lobo 
Chagas Rodrigues 
Ney Maranhão 
Jamil Haddad 

Suplentes 
Albano Franco 
Jutahy Magalhães 
Nelson Wedekin 
Lourival Baptista 
Pompeu de Sousa 
Mário Maia 
Maurício Correa 

Deputados 
Titulares 

firmo de Castro 
Marcelo Cordeiro 
Max Rosenmann 
Paes Landirn 
Benedito Gama 
José Serra 
Lúcio Alcântara 

Suplentes 
Nyder Barbosa 
Afrisio Vieira Urm. 
Manoel Moreira 
Rita Furtado 
Jonas Ribeiro 
Ronaldo César Coelho 
JorQ-e Arbage 

MEDiDA PROVISÓRiA N• 76 

SENADORES 
Titulares 

Severo Gomes 
Wilson Martins 
Nabor Júnior 
Odacir SoareS 
Teotôn!o Vtlela filho 

Moisés Abrão 
Roberto Cãinpos 

Suplentes 
Meira Filho 
Márcio Lacerda 
José Fogaça 
Marco Maciel 
Dirceu Carneiro 
Otrlos Patrocínio 
Carlos Alberto de' Carli 

D_eput.ados 
Titulares 

Afrisio Vieira Uma 
- Harol(io Sabóia 

Marcos Uma 
Paes Landirn 

_6eoito G~a 
José Costa 

- Joaquim Sucena 

Suplentes 
Paulo Roberto 
Geovah Amarante 
Geison Vilas Boas 
Rita Furtado 
Jonas Pinheiro 
Ziza Valadares 
Farabulini Júnior _ 

De acordo com a resolução n~ 1, de 1989 
- CN, fica estabelecido 9 _seguinte calendário 
para a tramitação ·das mat_éri~s: _ _ 

Dia 3/08 -designação da Comissão Mista 
Dia 4/08 ~ instalação ~ C6mísSão-Mista 
Até_-7108 -~ prazo pára apresentaÇão de 

emendas e para a comissão emitir parecer 
sobre a admissibilidade da medida. 

Até 16/08 ----, prazo na· COmissão. 
_ A!:~ ~ 1108,- prazo J)Q _Congresso. 

::_O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 19~Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQl:JaUMENTO N• 399 DE 1989 

Requremos, na qualidade de Membros da 
Comissão Especial "destinada a examinar a 
questão da Divida Externa _Brasileira e avaliar 
as razões que levaram o governo a suspender 
o pagamento 'dos encargos finance~ de~? 
decorrentes, nos planos externo e mtemo , 
fundamentados no§ 19, do art. 77 do antigo 
Regimento Interno do Senado Federal, a pror
rogação, por mais 8 (oito) dias, do prazo con~ 
cedido a esta Coml!>são que se encerrará dia 
7 de agosto próximo. 

Sala das Sessões, dg agosto de 1989. 
-Fernando H. Cardoso -Itamar Franco -
Jamu Haddad-Ron11n Tito- Odacir$oares. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya) 
- Aprovado o requerimento, fica concedida 
a prorrogação solicitada. 

O SR- PRESIDENTE (Antônio Lu~ Maya)_ 
~Está esgotado o temp'o destinado aO Expe
diente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Projeto .de Lei da_ Câmara n~ 179, de 
1983 (n9 4.977/81, na Casa de origem), 
que reativa a faculdade prevista no art. 
11 da Lei no 6.332, de 18 de maio de 
1976, que_ autoriza reajustamento adicio
nal de benefícios previdenciários, e dá ou
tras providências. 

A Presidência, nos termos _do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n~ 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 179 de 1983. 
(Pausa.) 

Não havendo çbjeçãQ do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara· dos Deputados._ 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-ltem2: 

Projeto de Leí da Câmara n9_J88, de 
!983 (n• 5.64!/Sl, na Casa de origem), 
que cüspõe sobre férias para os segurados 
autónomOs. -

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
f19 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça _e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto_ de Lei da Câmara n~ 1_ 88, de: 1983. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-ltem3: 

P~ojeto -de Lei- da Câmarã n"'. i97, de 
1983 (no 5.729/81, na Casa de origem), 
que altera aLei n~6.717, de 12 denovem~ 
bro de 1979, que instituiu a modalidai:le 
de sorteio de números - Loto. 

A Presidência, nos temros do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Pa~ecer 
no 58, de 1989,- da ComissãO de Constituição, 
Justiça e_ Gdadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câinara n9 -197, de 1983. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmára dos Deputados. -

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-ltem4: 

Pi'ojtito· de Lei da Câmara no 208, de 
1983 (no 1.31Bn9, na Casa de origem:), 
.que dispõe sobre a criação de Junta de 
Conciliação ___ e _Julgament__o n_o ~unidpio __ 
de ArãraS, EStado de São Paulo. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989,_da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cid8danicf, declara prejudicado o 
Projeto _de Lei da Câmara n9 208, Qe 1983. 
(PausaJ ·-~ __ 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-ltem5; 

Projeto de Lei da Câmara n9 209, de 
1983 (n' 236/83, na Casa de origem), 
que extingue o período de carênda para 
a concessão ao auxílio-doença e da apo~ 
sentado ria por invalidez no âmbito da Pre
vidência Social, e determina outras provi
dêndas. -

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e coriforme o PareCer 
nço 58, de 1989, da COmiSsão de CõhStituiçáo, _ 
Justiça e Cidadania; deda"ra prejudicado. o 
Projeto de Lei da Câmara -n<> 209, de 1983~ _ 
(Pausa.) --- - ---

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo; feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-ltem6: 

Projeto de Lei da Câmara no 244, de 
1983 (n' 6.105/82, na Casa de origem), 
que determina a contratação, pelo regime 
da Consoltdação das Leis do Trabalho, 
dos representantes do F lirliiitãl que con~ . 
tem mais de 2 (dois) naos de efetivO exer~ 
cício no cargo. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n'? 58, de 1989, da Comtssãó de _Constituição,
Justiça e Ciaadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n'? 244, de 1983. 
(Pausa) 

Não havendo objeção-do Plenário, a matéria_ 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicaÇão -
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Item 7: 

Projeto de Lei d.o Sena_dó n? 164, de 
1985- Complementar, de autoria do 
Senador Nelson_ Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei ·complementar n9 11, de 
25 de maio de 1971, com vistas a atribuir 
aos sindicatos a competência para comM 
provar a condição de trabalhador rural 
de pretendente a beneficio do Prorural. 

A Presidência, nos termos do art.334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n<> 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto_ d_e Lei do Senado n? 184,_ de 1985 
- Complementar. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a _matéria 
vai ao Arquivo. _ · -

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-ltem8: 

Projeto de Lei do Senado n~ 233, de 
1986, de autoria do Senador Jutahy Ma
galhães, que altera a redaçâo do art. 396, 
e seu parágrafo único, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n'? 5.452, de 19 de maio de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 334,-aiíneá 
a, do Regimento lntem_o, e ~onforme o Parecer 
n<> 58, de 19_89, da Comtssã.o_ de_ Constitufção, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 

Projeto de Lei do Senado rt' 233, de 1986. 
(Pausa.) _ 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento n? 398, 
de 1989, lido no Expediente, de dedicação 
do tempo destinado aos oradores do Expe
diente da sessão do dia 24 de agosto para 
homenagear o Bicentenário da Declaração 
dos Direitos do Homem_ e do Cidadão. _ 

Etn yotação. 
Os SrS. senadores qUe o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Castelo. (Pausa.) 

S. Exf rião está presente. 
Concedo a palavra ao nobre ?e_nador Mário 

Maia. (Pausa.) 
S~ Ex' não está presente. 
Câncedo a palavra ao nobre Seitador Cíd 

Sabóia de CãrvaJho. · 

O-SR. CID &\BÓM DE OIRVALHO 
PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN7RE
Ol!E A REVISÃO DO ORADOR, SERA 

· PUBUO\DO POSTERIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya) 
-Concedo a pãlavrã aO hobre _Senador João 
Lobo. 

OSR. JOÃO LOBO (PFL-PI. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, aproveito a Oj:>ortunidade, nesta 
sessão calma de hoje, para trazer a minha 
soUd_ariedade, para levar a minha palavra de 
apoio aos professores piauienses que foram, 
no dia }9 deste mês, tão duramente massa
crados pelo Governo do Estado do Piauí. Que~ 
ro, sr. "Presidente, apenas manifestar, neste 
momento, a minha estranheza quanto ao fato 
de um homem como o atual Governador, elei
to por um movimento encampado, principal
mente pelos professores e professoras do Es
tado, ter chegado ao extremo de mandar a 
sua Polfcia bater coin casSetetes, prender, ai
gernarearrastarpara a_ prisáo_ todos aqueles_ 
professores que manifestavâm a sua discor
dância com o tratamento dado à educação 
no EStadõ dO PiaUCUm professor, no Estado 
do Piauf, está ganhando, hoje, 60 (sessenta) 
cruzados. Os estabelecimentos escolares do 
Estado_ do Piauf estão completamente arrasa
dos e sem possibilidade de que se iniciem 
os períodos escolares, por falta de mínimas 
condições de segurança para os alunos e para 
os professores. A situação é verdadeiramente 
lamentável e caótica, principalmente, Sr. Presi
dente, num Estado como o nos.so, como o 
pequeno Piauí, que sempre primou pelo res
peito, pelo tratamento diferenciado que sem
pre deu ao setor da educação. Nós, ptauienses, 
somos profUndamente conscientes de que te-

mos que nos desenvolver principalmente no 
rumo da cabeça, do talento e do _conheci
mento. Por issO, da"mos tanta ãtenção e respei
tamos tanto _os professores piauierises, os 
mestres que levam aquela mocidade a dispu
tar, de igual para igt!al, com o resto do Brasil, 
a posição no panorama nacional. 

Sr. Presidente, quero mostra neste momen
to, não tentando ser parcial ou me preva1ecer 
desta tribuna para atacar o Governador, que 
é meu adversário político, mas apenas exibo 
as primeiras páginas dos jornais: "P_olicia Re
prime Manifestação da APEP (APEP é a Assa.~ 
dação dos Professores do Estado __ do Piauí), 
com espancamentos e prisões". Ao lado, os 
retratos: atrás das grades, o Presidente da 
APEP, o Pfesidente do Sindicato dos Joma~_ 
listas, que foi, talvez, tentar e\dtar que essas 
coisas lamentáveis acontecessem no-meu Es
tado. É divulgado amplamente na imprensa, 
no Estado do Piauí, e na Imprensa brasileira. 
O Jornal do Brasil publicou, no dia 2, notícia 
sobre o mesmo assunto: "Polícia fere 25 e 
prende 8 em manifestação de professores". 
E diz: 

"300 policiais, civis e militares, repii-
~ miram viOlentamente a manifestação de 

apenas 50 professoreS e professoras -
V. Ex~' pode atentar para ao assunto ..::. 
"que estavam apre:sentando faixas e fa
zendo manifestações durante uma soleni
_dade e"rTI que _o Governador e o Secretário 
de Educação compareceram. Cinqüenta 
professores_ da rede pública durante a rei~ 
nauguração do Uceu Piauiense, que reu
niu o G_ovemad.or do Estado Alberto Silva, 
o Secretário de Educação, João_ Henri
que, o SeCretário de Segurança Xavier 
Neto, e 500 convidades. Oito professores 
foram presos e vinte e cínco Pessoas 
ficaram feridas. Os professores estão em 
greve há 104 dias e pretendiam chamctr 
a atenção da opinião pública e do _Gover
nadOr pãra a situação das_ escolas esta
duais que estão sem condições de rece
ber aluriõS, segUnaO o Presídeil.te da AS-..-
sociação dos Professores do Estado do 
PiauL 

Nos cálculos da APEP, que é a Associa
ção " ... dos professores, 40% dos 30 mil 
professores estaduais estão parados, rei
vindicando o piso salarial de 400 -cruza
dos novos. Atualmente, esse piso é de 
65 cruzados novos para o ensino secun
dário. "O confronto corileÇOu quando, por 
oidero do -_Se:cretá_r_i_o de S~gt!railç_a, os ' 
p_oliCiáls distnbufraril golpes de cass~e:- " 
tes, chutes e tapas em um grupo de mani
festantes que estendia faixas de protesto. 

O Delegado do_ DOPS Gilbertõ Ferreira 
justificou as prisões, alegando q\.!e os pro
fessores haviam desacatado a__a__utoridade 
policial. E o Secretário de SegUrança Xa
vier Neto, garantiu que não houve vlolên
da e que apenas doiS manifestantes fo
ram presos." 

Segundo Xavier, o uso das algemas é pró-
prio para homens. _ 

.. Algema para todos, professores e éité 
jornalistas que não _se comportem como 
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a sociedade quer. Isto não é momento 
para desmerecer esta festa. Estudei neste 
colégio e, por isso, não permito manifes
tações perante esta inauguração." 

Estas foram as palavras_ do Secretário de 
Segurança do Estado do Piauf, quando inter- _ 
pelado pela imprensa sobre o assunto. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me 
V. EJr um aparte, nobre SenadOr? · 

O SR. JOÃO LOBO-Com muito prazer, 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Estou even
tualmente na Uderança da Bancada do meu 
Partido. E o Goverandor do Piauí, apesar de 
ter posições contrárias às que defendo dentro 
do Partido, é do PMDB, pelo menos ao que _ 
me co_nsta. Nós, do PMDB, condenamos total
mente qualquer tipo -de violência praticada 
contra aqueles que exercem o seu direito de 
protesto, o direito de greve. Por isso é Que 
temos, dentro da linha do Partido, dentro dos 
compromissos do Partido, respeito total à Lei 
de Greves. E. pessoalmente, tive opOrtunidade 
de apresentar projeto neste sentido, em que 
quase tudo foi aproveitado no substitutivo do 
Senador Ronan Tito, na discussão da Lei de 
Greve. Cumprindo a obrigação da Uderança 
do meu Partido, quero dizer a V. ~ que esta 
é uma tnbuna livre; o Sr. Governador, se dese
jar fazer o seu protesto ou manifestar o· seu 
ponto de vista, dar as suas explicações, poderá 
usar Companheiros do seu Partido para utilizar 
esta tribuna e rebater qualquer acusação. Co
mo o Sr. GovernadOr ilão tem nenhum Repre
sentante, Companheiro do seu Partido, hoje, 
no Sen-ado Federal, na Bancada do Piauí, que
ro dizer que os seus Companheiros de outros 
Estados estarão à disposição de S. Ex!' Agora, 
dizemos, de antemão, que condenamos qual
quer tipo de violência que seja praticada. 

O SR. JOÃO LOBO - Agradeço a V. 
EX', Dobre Senador Jutahy Magalhães, o espf

. rito de solidariedade que faz as vezes de Uder 
do PMDB neste momento. Não estou, real
mente, fazendo uma acusação violenta como 
o caso requer, exatamente porque o Gover
nador não tem representante nesta Casa -
e não devo abusar da falta de defensores de 
S. ~ -, mas trago os elementos aqui para 
que os Líderes do PMDB, que são do Partido 
do Goverriaaor, j)osSãiri fazer _as vezes de _de
fensor do GOverno do Estado do Piauí e justi
ficar essas atitudes. Gostaria de _corihecer as 
justifi~ativas. Dentre elas, tive o Cuidado de 
trazer uma nota oficial do_Secretáiio de Segu
rança sobre o assunto, e vou passar a ler al
guns tóptcos, não vou nem ler toda a nota 
oficial. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex' me 
permita apenas uma explicação: não me com
pete, aqui, falar pelo Governador, principal
mente sem conhecer os fatos. Estou apenas 
dizendo qt~;e, como Líder eventual do Partido, 
me sinto na obrigãção de dizer que o Compa
nheiro de ~do, embora dele discorde em 
pontos polffico-partidários, nossas posições 
têm sido contrárias· dentro do Partido, mas 

deve ter a tnbuna aberta para manifestar e 
fazer a sua defesa. Não tenho condições, co-
mo nenhum- outro COlega aqui no Senado, 
acredito, de rebater as críticas que V. ~ está 
fazendo sem ter conhedmento_dos fatos. 

O SR. JOÃO LOBO - Evidente, e não 
estou q-uerendo que v: Ex" asSim proceda 

O Sr. JutahY MagaDtães - E não pode
mos aprovar aqui nenhum ato de violência. 

O SR. JOÃO LOBO- V. Ex' já se ofere
ceu, assim como os Membros da sua Banca
da, a trazer as razões do Sr. Govem'ador, diante 
desse procedimento tão brutal e_ tão primitivo, 
tão antidemocrátiCo, como esses que aconte
ceram na Capital do Estado do Piauí. E estava 
apenas tent:aii.do ajudar o Sr. Governador, que
rendo ler a nota oficial do Sr, Secretário de 
Segurança justificando o fato. 

Diz o Sr. Secretário riurna nOta~ o~cial: 

- "C>" Secre~o de Segurança Pública do 
_Governo do Estado do Piauí, consideran
do a dimensão dvicã da solenidade de 
~ntrega _ao povo do Piauí das instalações _ 
do Uceu Piauiense, num ato público que 
está ligado às m.afs profundas raízes cul
turais do Piauí." 

Vergonhosamente, náo estão ligadas às raí
zes culturais, nem às tradições democráticas 
do Estado do Piauí, colocar a Polícia para bater' 
-e prender professores não é assunto que faça 
parte das tradições culturais do meu Estado. 

_ ;·çonsi_d_erando aif!da_ a presença do 
·Governador do Estado, de SeCretários de 
Estadõ, do Presidente d6 Tn'bunal de Jus
tiça, ~e outras autoridades gradas. e no 
esfrítõ cumprimento dãleglslação vigente 
que trata das contravenções penais, veja 
V. EX, as cOntraVenções penais foram um 

_ di~!b?_~e protesto e de greve, um direito 
constitucional que os professores tenta
ram usar naquele momento e o Secre
tário dassifica de contravenção penal "e 
agin_do no resguardo da ordem pública", 
a ordem pública, em momento algum 
esteve ameaçada" em defesa do princípio 

~âa atitoridãde, determinou a prisão em 
flagrante de algumas pessoas que por 
ocasião da referida solenidade se dispu
seram "a provocar tumulto e comportar
se _de modo inconveniente e desrespei-
toso." · -

Não houve nada disso.- Os manifestantes_ 
apenas, no sistema tradicional dos protestos, 
desfraldaram faixas e talvez tenham vaiado o 
Sr. Governador. O que ele chama de tumUltOs 
e desrespeito foi uma vaia, que aliás, deve 
ter sido pequena, não deve ter sido grande, 
dada só por 50 pessoas. Não pode ter sido 
mUito grãnde e muito forte essa vaia, mas 
a Polícia reprimiu com cassêtete __ e com prisão, 
com chutes, todos aqueles pobres professores 
e professor~ ql!-e_ ousaram r~iviildfcar· um tra~ 
tamento equânime, um tratamento digno. A 
prisão decorreu na forma da lei diz- o Sr. 
Secretário, que não nega que prendeu - a 
prisão dec_orreu na forma da lei, sen_do a_utua
dos os_que violaram a legislação vigente. 

Sr. Presidente, corno disse no·início da mi· 
nha_ palavra, o Piauí sempre foi um Estado 
que procurou tratar bem o seu sistema educa
dorlal, tivemos governos que a ele deu priori
dade absoluta. O próprio GoVernador Alberto 
Silva, quando exerceu, da primeira vez, o seu 
mandato, em 1970, deixou realmente os pro· 
fessores atendidos e o sistema educacional 
funcionando bem, como depois os outros Go.t 
vemadores que o sucederam. Hugo Napoleão 
deixou os professores, talvez, com um dos 
mais altos pisos salariais do Estado, tratou 
bem a todos os professores e associações dos 
professores. Nunca se manifestou, nunca se 
registrou urna greve de professores durante 
o Governo de Hugo Napoleão. Agora, o meu 
Estado está praticarriente sem aula o tempo 
todo: o ensino prii'oário não funcionou no Pri
meiro período; até o mês de mala ou começo 
de junho, o ensino primário nã-o funcionou 
e O-ensino secundário está paralisado há 104 
dias, por falta de_ condições mínimas de fun
cionamento. 

Sr. Presidente. encerro este protesto contra 
a atitude do Sr. G6vemãdor, porque é o res
pOnsável pela ação do Secretário de Segu
rança. Acho que o rei não _é bom quando os 
minfstros são maus; quando o rei é bom, os 
ministros são bons. Essa história de rei bom 
e ministros maus ilão-convence, Sr. Presiden
te, pois o rei é O- responsável pela ruindade 
dos ministros, como o Govemadordo Estado 
é o responsável pelos erros -dos seus secretá
rios, encerro, Sr. Presidente, lamentando tudo 
isso que ocorreu em Teresina, no dia 1 ~ de 
agosto. E me penriitiria ler apenas duas linhas 
do artigo de um cronista, um jornalista 
piauiense cbamado Zózirno Tavares, que sem
pre se mostrou profissional imparcial e equili· 
brado. Por fsso. eu me perfnito ler, citando 
o seu nome. Diz ele: 

MASSACRE NA PRAÇA DO UCEU 

O governo-Alberto Silva deu, ontem, 
na reinauguração do Uceu Piauiense, a 
sua mais sobeja demonstração de des
preparo para conviver com as adversi
dades originárias da democracia e a mais 
flagrante ação de desrespeito à Consti
tuição Federal em vigor, não bastasse a 
ingratidão àquele~ que se engajaram ma
ciçamente nas campanhas pollticas fra
cassadas e vitoriolj.as do atual governa
dor: _os professores públicos estaduais. 

Faz menção ao apoio maciço que Serripre 
teve, dos professores piauienses, o Sr. Alberto 
Silva: 

Os métodos utilizadOs para dispersar 
uma manifestação pacífica de aproxima
damente_ 50 professores que denuncia· 
vam as precárias condições de educação 

_ no Estado, dão bem a dimensão de quan-
to o atual Governo se tomou violento, re
petindo os passos de governantes arbitrá
rios que foram derrubados pelo voto po
pular porque violaram as liberdades indi

-viduais_ e coletivas dos cidadãos. 
O continQ-ente policial acionado na re

pressão aos manifestanteS provocou ce-
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nas capazes de revoltar ao mais indi[e· _ Quero ~deixar, Sr. Presidente, nesta tarde 0 
rente dos piaulenses. A surrada desculpa 
de que a polícia agiu para manter a or- meu reparo, o meu repúdio a essa mentali-
dem, só satisfaz aos sádicos. É um cha- dade, a esses fatos que estão acontecendo 

no Estado do Piauí. 
vão que há muito não se coaduna com E · · ra o que tinha a dizer, Sr: Presidente. (Muito 
o ar _democrático que o Brasil respira. Pro- bem! Palmas.) 
fessores e líderes do Magistério foram al-
gemados, postos em camburão da polí- O ~~- PRESIDENTE (Antônl~ ~iz" May~) 
cia, presos como marginais. -Concedo a palavra ao nobre Senador Mau-

O Govemõ não pode confundir pro- ro Borges. 
testo com insulto. Os manifestantes ape-
nas exerceram seu direito de criticar 0 O SR. MAURO BORGES (PDC - GO. 
que consideram errado no setor edu.ca- Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
dona!. Mas ninguém foi insultadQ _ou do orador.) ~Sr. Presidente, Srs. Sei1adores, 
agredido por eles. As vaias ao governador quase· sempre-algo de desagradável, de nega-
e ao Secretário de Educação também são tivo vem logo acompanhado de um fato bom, 
manifestações democráticas, ainda_ que_ de um fato auspldosO. 
incómodas_. As vaias podem mexer com Há poucOs dias sofri pequeno acidente que 
a vaidade dos governantes, mas não ar- me levou ao Hospital Ortopédico Sarah Ku-
rancam pedaços deles. Além do mais, bitschek, especialmente em assuntos de Orto
nem só çie aplausos vive 0 político, princi- pedia. O acidente envolveu o meu joelho e, 
palmetne se ele não corresponde_ às ex- em conseqüência, tive de ser submetido a 
pectativas dos que lhe colocaram no po- uma pequena c_irurgia de retirada do menisco. 
der. -- - No entanto,_Joi uma oportunidade boa que 

O episódio de _ontem merece uma re- tive, pois conheci por dentro, mais irltimamen
flexão. Não custa lembrar que 0 poder te, a instaJaÇão extraordiná-ria que é o Hospital 
é efémero e que a História é implacável Sarah Kubitschek. 
com os injustos. Os aparentementes fra- Realmente, é de se admirar que o Brasil 
cos e oprimidos também têm 0 seu dia. haja uma coisa tão boa. Digo no Brasil, por-
Cara a cara com o julgamento popular, que, hoje, as coisas brasileiras, sobretudo as 
não há chances para o arrependimento. públicas, estão tão desmoralizadas, tão mal 

O Governo não deve s_er_ condenado faladas --:-_não digo difamadas, porque, fre-
por ter deixado O Uc.eu Piauiense na situa- qüentemenle, __ esses áspectos negativos e a 
ção em que deix.ou :- novinho em folha impressão que fení. deles correspondem à ver-
e convenientemente equipado. A reforma dade, infelizmente-:- e que é muito raro ver-se 
total da escola_c:omporta apenas que se uma cols_a pública no Brasil da qual se possa 
cobre do Governo _que amplie a sua ação te~ orgulho, falar bem,_ elogiar o seu aspecto, 
e deixe as demais unidades escolas públi- o seu funcionamento, enfim, tudo o- que se 
cas na mesma situação. passa lá dentro. E vamos ficando até desani-

E os professores foram exigir apenas - · miidOs neste nosso País. 
isso, em nome de dezenas de milhares Assim, quando temos a oportunidade de 
de colegas que não têm como exercer ver o Hospital Sarah Kubitschek, parte de Uma 
condignamente a profissão e de centenas fundação pública, com um funcionamento ex-
de milhares de alunos pobres que sofrem celente nos aspectos gerais de limpeza, de 
para aprender em escolas com insta!aw ordem, de disciplina, nos impressiona, Sr. Pre
ções tisicas precárià.s. sidente, e seri~ de mJ~a paf!:e uma injustiça, 

Fechar os olhos a essa cruel rea1idade e até uma ingra~dão, nãg ressaltasse, aqui, 
é um direito dos insensíveis e perseguir esses aspectos altamente positivos. 
quem se inquieta com ela, é um mas- Merece, sem dúvida, registro especlal o seu 
sacre. grande dirigente, Dr. Aloísio Qm:tpos da Paz 

À liberdade, à educação e ao povo. On- Jr., que é o,maestro daquela grãnde orquestra 
tem, hoje e sempre. que funciona bem estruturada; conta com 

uma equipe formidável de médicos, de enfer

Sr. Presidente, trago este assunto que é res
trito ao meu Estado, porque sou um Repre
sentante do Estado do Piauí, e esta é a minha 
tribuna, mas sem nenhuma intenção de fazer 
picuinha ou crítica gratuita e desnecessária 
ao GOvernO do Estãdo. Simplesmente, Sr. Pre
sidente, o Gõve"rriãaOi'-âo Estado - cOmo 
já disse o Seriador Jutatl.y Maga1hães -é um 
hom~ do PMDB e não do meu Partido, ma:; 
eu nao me prevaleço disso para fazer críticas 
infundadas. Simplesmente, Sr. Presidente, é 
inaceitável que o PiaUí, uni Estado que sempre 
primou pela educação, pelos bons modos, te~_ 
nha chegado ao ponto de pôr suas polícias 
civil e militar a bater de cassetete e ChUtar 
os professores _que, pacificamente, pfotesta
vam contra uma situação intolerável. 

meiras e de auxiliares que fazem, realmente, 
do funcionamento daquela entidade quase 
que uma sinfonia bem harmónica. Fiquei im
pressionado. E não é só uma impressão mi
nha, como de todos que têm oportunidade 
de conhecer melhor o Sarah Kubitschek, co
mo ·se referem a e:sse Hospital. 

E um aspecto muitO- interessante, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, é exatamente o sen
tido sociaL Lá, todos são tratados igualmente. 
Durante ó rituã1 que tive de seguir de prepa
ração da pequena cirurgia, tive oportunidade 
de viver os qjjerentes momentos que todos 
que vão lá têm que passar, sem nenhuma 
diferença ~e tratamento. Os mais pobres, os 
mais humildes, junto com aqueles que têm 
categoria socia1 mais elevada, todos são trata
dos cq_m a mesma atens:ão, o mesmo desvelo, 

o mesmo_humanlsr_no, como indivíduos, co
mo pessoas- que realmente merecem toda 
atenção. É realmente algo novo neste País, 
deveria ser velho, mas, infelizmente, o que 
existe _é tão pouco que nos parece que é noVo. 

Sr. Presidente, todos sabem que a saúde 
é um direito inalienável do homem, tão impor
tante quanto o direito à alúnentação, à educa
ç~o, e é um direito sem o qual as pessoas 
nao podem existir: o direito à saúde, à oportu
nidade de s~_!fatar. Todos s~~mos o quanto 
está mal o setor de saúde neste Páis - mer
cantJ.1izado, industrializado, em que a maioria 
dos mal dotados de recursos na vida não têm 
acesso a todo o campo da saúde, especial
mente da Ortopedia e da Odontologia, em 
que o brasileiro é um pária. O nosso rápido 
desenvolvimento - passar de 429 país em 
desenvolvimento económico, pelo nosso PIB 
pa:a 89, muitos se orgulham em dizer qu~ 
hoje somos a oitava potência- económica do 
Mundo Ocidental - nosso rápido desenvol
vimento agrava o_contraste com a nossa situa
ção social, com o estado de saúde do nosso 
povo. Chega a ser chocante ver que o_ Brasil 
progrediu economicamente ao preço de grave 
custo social, concentrando-se nas mãos de 
poucos o poder ec__onômico, ficando o BraSil, 
cada vez mais para trás dos países civt1izados 
países que se podem orgulhar da sua vid~ 
social, do ace_sso que têm todos os homens 
a~s bens oriundos do progresso e do desen
volvimento. ----

Portanto, Sr.-Presidente, fica aqui o reglstr~ 
desse fato. M_esmo num País tão desorgani
zado ainda existem homens, existe uma equi
pe que -~~nciona e_ até nos faz parecer que 
estamos entre os países mais adiantados do 
Mundo. Os meus agradecimentos, os meus 
cumprimentos a toda a grande equipe do Hos
pital Sarah Kubit:schek. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
..;..... Nobre Senador Mauro Borges, este even
tual ocupante da Presidência o ouviu com 
muito agrado e associa-se às formulações de 
V. ~ sobre o Hospital Sarah Kubitschek e 
a Fundação Pioneiras Sedais. 

Eu taÍnbém lá chegue_i um_ dia, há alguns 
anos, como paciente e hoje sou Membro do 
Conselho dessa Instituição, que é realmente 
algo do qual nos devemos orgulhar como bra
sileiros. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Bofl
ges, o _Sr. Antônio Luiz ftfaya.. Suplente 
de Secretário, deíxa a cadeira da presl
dêncía, que é ocupada pelo Sr. Pompeu 
de Sousa, 3~ SecreMn'o. 

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

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR
~SO (PSDB - _SP. Pr~nuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
tanto quanto- a diplomacia oficial, e às vezes 
se antecipando a ela, o intercâmbio cultural 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Sexta-feira 4 ~3579 

tem sido a mola da integração latino·ame· 
ricano. _ - . 

A FNCL- FandãC:i6n dei Nuevo Cine Lati· 
no-americano - é um_ exemplo disso. Enti· 
dade internacional de direito privado criada 
em 1985 ·por um grUpo de cineastas latino-a
mericanos, presidida pelo escritor Gabriel Gar
cia Marquez, a FNCL promove o intercâmbio 
entre produtores de cinema e te_!evisão ® con
tinente. E mantém urria Escola Internacional 
de Cinema _e T elevlsão por onde já passaram, 
desde 1987, mais de 600 alunos de diferentes 
países da América l-atina, bem como da Africa 
e da Ásia. _ 

É, pois com satisfação_ que comunico a.este 
Senado a constituição, em São Paulo, de um 
Núcleo da FNCL, retJnindo universitários e 
profissionais de rádio e televisão como Denoy 
de Oliveira, Assunção Hemandez, Thomaz 
Farkas, Antônio Ferreira de Souza Filho, sob 
a coordenação de Sérgio Muniz. 

Pelo alto nível cultural profissional dos parti
cipantes, estou certo de que esse NúcJeo terá 
um papel importante na dinamização do inter
câmbio entre o Brasil e a comunidade latino-a
mericana. E oxalá esse iritercâmbio possa dar 
frutos no desenvolvimento àe_ uma indústria 
cinematográfica economicamente sólida e 
culturaJmente apta a refletir, em sua unidade 
e diversidade, os problemas e aspirações dos 
nossos povos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senãdor Edi
son Lobão. 

O SR. EDISON LOBA O (PFL-'- MA Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs .. Senadores, é com satisfação que constato 
a recuperação do volume de recursos arre.ca
dados pela Secretaria da Receita Federal. De
pois de uma significativa queda em feve~iro. 
seguiu-se um tímido crescimento, que se in
tensificou _em -maio Corfi. urri. aCréscimo de 
NCz$ 635 milhões, havendo perspectivas de 
maiores ganhos para o restante do ano, se-
gundo informações obtidas âa SRF. _ . 

Em termos reais, as receitas obtidas de Ja
neiro a maio deste ano .com a arfe_c_adaç_ã.o 
do Imposto de Renda, !PI, Imposto de lmpor
tação, impostos únicos, Impostos sobre 
Transportes e COmunicações, o Fmsocial e 
a Contribuição Social s_obre O Lucro das Em
presas totalizou 1.476.2 milhões de OTN -
considerando, para o período de congelamen
to, uma OTN projetada com base na evolução 
da remuneração das _aplicações financeíras. 

Em igual período do ano passado, a arreca
dação des_ses impostos somou 1.514,5 mi
lhões de OTN, o que significa que houve uma 
redução real de 2,5% no prirrielro quadrimes
tre de 1989. 

Uma vez que a receita obtida nesse periodo 
em 1988 representou 38, 7.% __ do total _arreca
dado naquele ano, era de se esperar que, em 
1989, acumularíamos uma redução de 103 
milhões àe OTN sobre o total arrecadado o 
ano passado. Felizmente, tal projeção é irreal, 
levandoKse em conta_ vários fatores que in
fluenciaram o comportamento das re<eitas no 
primeiro quadrimestre e as medidas que estão 

sendo adotadas pela SRT para -compensar, 
in_clusi_v~. 9s prejuízos decorrentes das medi
àas econômicas adotadas !'!m janeifQ e das 
alterações na legislação ocorridas no final do 
ano passado. 

Apesar do fraco desempenho do primeiro 
quadrimestre, a meta_da SRF ainda é aumen
tar de 9.o2 Para 9.oã a participação_ da rec-eita 
tributária sobre o Produto Interno Bruto deste 
ano. 

Os acréscimos obtidos em maio estão sen~ 
d_p_ _apontados, basicamente, c_omo os primei
ros resultado_s dqs programas_ de moderniza
ção administr_?ti".'a e_ d~ esforço fiscaJ. desen
volvidos pela SRF. Es_tá_prevista a re_cuperação 
de créditos tributários decorrentes exc.lusiva
~ente ç~e aç~O- fisca! eXtfaOrdinári_a_ em mon
tante equivalente a 1,4% do PIB, mais 0.5% 
provenientes de cobrança da dívida ativa. 

Pa~a assegurar esses resultados, rigorosas 
metas regionais, sub-regioi-laiS e individuais 
estão acompanhando os trabãihos de __ arreca
dação e fiscaJização. Por_ outro lado, a SRF 
está adquirindo equipaffientos àe inf0m1ática 
da categoria de "grande porte", e já iniciou 
a substitUiÇão de seUs minlcOmputadores por 
equipamentos mais modernos. A curto prazo, 
comporão a base tecnológica da SRF mais 
600 niíríicomputadores,. que serão interliga
dos a 1 O novos supermini e aos equipamentos 
de grande porte do SERPRO. Como primeiro 
resultado do programa, vale destacar a expe
riência-piloto do Sistema Integrado de Co
brança na Agência Santa Efigência, em São 
Paulo, que responde por 7,5% da arrecadação 
tributária nacional. O objetivo principal desse 
prog~ma é o combate à evasão e à sonega-
ção fis_c-ªÍ_s. · 

A produtividade da ação fiscal está sendo 
favorecida com a aplicação da Lei no 7.713/88, 
qUe reçrresema utn grande avanço em termos 
de técnica fiscal, especialmente pela simplifi
cãçã"ó -âas normas que regem a incidência 
do imposto. o aumento do limite de isenções 
do ImpOstO de Renda reduziu o universo _de 
coiltribuintes de 8,5 rrillhõ_es para cerca de 
3-milhões. Tal_ redução trará evidentes bene
fícios em termOs de econOmi~ e de majores 
poSsibilidades de acompanhamento da obri
gação fiscal. 

Ref6rç_?lfldO a tese de que haverá um au
mento gradativo àa entrada de créditos fisc~is, 
temos ainda a considerar a concessão dos 
parcelamentos na cobrança dos débitos maio
res. Essas cotas vão se soma'r às parcelas dos 
pa!;f8mentos celebrados noS próximos meses. 
A eleVaÇãO dOs percentUais de multa, a redu
ção de prazo para cumprimento da obrigação, 
a reindexiç8o aos índices de. atu{l]izaç~o mo
netária e a indisponibiliàade de bens são medi
das--eXEra_s que asseguram a garantia do in:· 
gresso dos Créditos tributários· de forma mais 
eficaz que em ailos-ai-lteriores. · -- · 

Ao lado disSo, some-se a pesquisa sisten-lá
ti~ dos..técnic.ps._da. SRF para adoç:ão de no
vps parâmetros de seleção de contribuintes 
faltosos, a elaboração_ de manuais de fis.Gali
za.ção e __ o cruzamento de cadastros internos 
com in(onnações..de outré!s fontes através dos 
re_çursos mais modernos _da informátic_?l, além -

de várias outras ni.edidas que visam à eficiêoM 
cia e efidi:cia das atividades de arrecadação 
e fiscalização. _ _ 

O aumento: da renda nominal, do consumo 
e da produção, que se espera com a desinàe
xação. da economia, produzirá uma corres~ 
pendente elevação. na arrecadação dos tribu
tos. 

Deve-se considerar, também, que o signifi
cativo afluxo de meàidas judiciais quanto à 
inconstitucionaliq.~de da contribuição soda] 
sobre o lucro das empr~sas fez reduzir o in
gresso nessa rubrica Il:O Primeiro q(JadrimesM 
tre. ~ estudos sobre a matéria indicam que . 
a decisão será favOrável à União. Em conse
qüência, os valores atrasados deverão ser pa-
gos no segundo s~mestre .. _ _ 

Além· do PJano-Vei-ão, vários ·outros fãtoi''es 
influenciai'am· os resultado.s da fr-ª.c;a arr_eca_~ 
dação fiscal no primeiio quádrimestre. 

O ricolhimento do lRPF relativamente ao 
saldo dEdmposto a· pagar e às anteCipações 
com o "mensalão" e o ·"'camê-leão" sofreu 
uma qUeda-de 44.7% devido à opção dada 
ao contribuinte para fazer o recolhimento no 
ano seguinte. Além àissO, a indexação este 
anõ sõ- começou a ocõFrer a partir de abril. 
A queda de 34.7% no IRPJ, além do congela
mento, devem-se à redução daalíquota básica 
de 35 para 30% e à isenção concedida aos 
bancõS qUe operam com a caderneta agrícola 
- BBJBNB/BASNBNCC. A espel-ã:da contra
pa_rtida decorrente da instituição da contribui
ção-SOda] sobre o Lucro das Empresàs não 
teve o fngressó de receitas no montan!e pre
visto em virtude das demandas judiciais, ainda 
não decididas. As retenções na fonte sobre -
oS rendimentos de trabalho sofreram uma re
dução de 12,5% , ma_s, ainda assim, esse per
"t:entua1 é inferior ao que se esperava 'com as 
inovações tra~idas pela Lei n9 7.713/88 para 
'este item da receita tributária. Já a tnbutação 
sobre rendimentos de aplicações financeiras 
revela um acréscimo de 42,2%, motivado por 
aheraçÕes nãs alíquà'tas. AgOra, .tambérit, ine
xiste a tributação na fonte sobre os rendimen
tos dessas aplic~çõ~s quando auferidos por 
pessoa jurídica, que passaram a ser subrTi€
tidos à tnbutação anual O Imposto de Renda 
SÇ~bre remessas para o exterior sofreu uma 
avet ~ arrecadaç_ão sobre cgncurs9s1 s'orteios 
e loteriaS. · - -

O IPJ...d.e um modo _geral, manteve sua arre
CadaÇão ·estável no pri~eiro quadrimestre 
deste ano erri comparaçãõ com o mesmo pe~ 
ríodo do ano anterior. - - - -

O impoSto de importaÇãO teve um acrés
cimo dEi 1.7% provocado ·pela supressão de 
diversos benefícios tarifários. 

A arrecadação -dos impostos únicos e !mM 
postos sobre TranSportes e Comunicações 
~iu da competência da União _a partir de abril 
por_ força ConstituciÇmal _ --· 

A arrecadação do F1nsoclal manteve-se es~ 
tável, e a contribuição social daS empresas 
apresentou um~_ re9uç_ão de 27,5%. 

Como se observa, a estrutura das fontes 
_d.e receitas trib_utárias sofreu fortes alterações 
restritivas. Ainda assim,_ a Secretaria da Receita 
Federal está enVidandO todos os esforÇos Pãra-
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reduzir, ou até eliminar, o hiato que seria de 
se esperar. -

Fazemos votos -para que a SRF consiga, 
através da maior eficiência e eficácia de sua 
máquina administrativa-, cõi'nb.il.ter as evasões 
e as sonegações e assegurar a justiça fiscal 
que todos esperamos de um país que se mo
derniza e quer distribuir os frutos do seu pro
gresso -sem maiores gravames para a socie
dade. (Muito bem!) 

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

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB -
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, 

"que os acontecimentos haJam torna
do essa feição terrível, que o anjo da Uber
dade, em vez de percorrer o mundo, 
abençoando e distribuindo felicidade, ti
vesse que ensangüentar sua túnica alva; 
que ele, em vez de soltar todas as corren
tes com mãos leves e suaves, tivesse de 
quebrá-las com o violento golpe de um 
machado, não foi por sua culpa! Não é 
próprio da liberdade caminhar em san
gue; el~ nem sempre decapita e enforca, 
como tampouco a tirania sempre nos dei
ta em camas de seda, nos acaricia e nos 
dá de comer e beber. Foi antes a culPa 
daqueles que viam no gênio um dem6-
nlo, no nascimento wna decadência, na 
aurora só as chamas de um incêndio." 

Citado na Antologia Humanística Alemã, es
te trecho de Robert Prutz defme, de forma so
berba, o anseio primeiro do homem, em todos 
os tempos e lugares.,....o anseio pela liberdade. 

Mas Prutz completa, ainda, ao dizer que 

"quando uina -caldeira explode, ( ... ) a 
culpa não está nem no vapor nem na 
caldeira: cabe a quem a aqueceu demais 
e Permitiu que o vapor atinQisse tal preS
são que ela só teve de explodir; a quem 
esqueceu de abrir a válvula de segurança 
no momento exato e de dar liberdade 
ao elemento." 

A Revolução Francesa tem sido, nos últimos 
dois séculos, o símbolo dessa explosão por 
liberdade, sonhada pelo homem, ali cristali
zada como conseqüência de uma revolta po
pular de indescritíveis dimensões. A tomada 
da Bastilha, como primeiro ato da Revolução, 
despertou o entusiasmo, tanto em Paris como 
nas províncias, de um povo ávido pelo direito 
humano de se_ saber gente, de se respeitar 
como um ser pensante e atuante. 

Informa Manfred em sua obra "A Grande 
Revolução Francesa", que "o poVo de Paris 
e de outras cidades da França conservava-se 
em permanente efervescência. Os jõrrials, -as 
inumeráveis brochuras e os panfletos que apa
reciam eram disputadíssimos. A paixão pela 
política era geral. Todo mundo vivia na expec
tativa impaciente de mudanças. 

E. no entanto, na época de sua queda, a 
Bastilha, como fOrtificação, já estava totalmen
te desativada. Militarmente falando, a-tomada 
da Bastilha em nada contribuiu para qualquer 

desequilíbri~ -de forças. -PoderÍamos, então, 
perQUntar _em que inQuiu, para a vitória, aquele 
ato extremo de um povo inflamado por seu 
ardor patriótico. Influiu, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, d,~ forma decisiva para a vitória 
final, por se tJ atar da queda de um símbolo, 
do símbolo d( 1 autoritarismo odiado e rejeitado 
pelas massa,. _ _ 

A queda r a Bastilha foi a queda de um regi
me corruf)to e já desgastado pelos excessos; 
a tomada da Bastilha foi a tomada dos direitos 
de um povo oprimido, foi a conquista da liber
dade há tanto sonhada. 

A História vem nos demonstrando, através 
dos tempos, -que o anseio do homem pela 
liberdade fortalece as minorias, transforma 
anões em gigantes, cria, p<ira os aparente
mente incapazes, condições que os levam a 
superar a opressão insuportável e odiosa. 

Não foi outro o exemplo dos franceses, sub
jugados por sécu1os de tirania, feitos servos 
de uma nobreza falida nos valores morais, hu
manos e sociais. 

O Absolutismo não foi um privilégio apenas 
dos f~ancese.!i e ingleses, pois Portugal, Espa
nha, Austria, Rússia e Prússta também tiveram 
governos absolutos, tais como os do russo 
Pedro - o Grande, do prussiano Frederico 
Guilherme, da austríaca Maria Teresa. Odes
potismo d~ governantes, o relaxamento dos 
costumes, a sede de lazer da nobreza desocu
pada, tudo contribuía para agravar os sérios 
problemas sociais existentes na Europa da
quela época. 

E foi, então, que surgiu, no século XVIII, 
um conjunto de idéias a que foi dado_ o nome 
de Uuminismo. Consistiam elas em uma nova 
ordenação social e em uma nova filosofia e 
tinham çomo finalidade o combate ao poder 
então constituído. Exaltavam a razão e influen
ciaram, na França, um grupo de filósofos or
ganizadores da famosa "Enciclopédia", obra 
monumental que reunia, em seus 33 volumes, 
todos os conhecimentos da época. 

·as e"ndclopedistas franceses consagravam 
o Racionalismo e negavam o liberalismo eco
nômico; atacavam o Absolutismo então domi
nante e defendiam as reivindicações sociais. 
APesar de -muito radicais e de defenderem, 
sob vários aspectos, teorias erróneas, foram 
elas o estopim de uma luta que nasceu na 
alma de um povo oprimido pela tirania e se
dento de liberdade. 

Sabemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que a Revolução Francesa é Um dos fatos 
mais marcantes da História da Humanidade. 
Estudiosos existem, indu_sive, que a conside
ram um divisor na história da civilização oci
dental modema em duas fases. O mundo cd
dental. não seria hoje o que é, se aquele fato 
histórico não tivesse acontecido. 

Somos, hoje, o fruto que germinou de tantas 
idéias plantadas no coração das sociedades 
oprimidas. E devemos ao "terceiro estado" 
da sociedade francesa de duzentos anos atrás, 
o acender-s_e da luminosa chama da liberdade, 
qui! incendiou o mundo, desde as terras euro
péias até as americanas. 

A revolução foi_ uma revolta que irmanou 
a plebe- miserável e a rica burguesia erh uma 
sangrenta luta pelo poder. Foi insuflada, como 

., 

na maioria da!; lutas dos tempos modernos, 
por ideais diversos,- alguns mesquinhos, ou
tros sublimes. Havia o interesse dos burgueses 
na abolição do sistema mercantilista; havia o 
ideal do progresso social; havia o sonho de 
proteção dos direitos do indivíduo. E todos 
os interesses, os ideais, os sonhos, escreveram 
~linhas imortais -da "Declaração dos Direitos 
do Homem", que defendia a propriedade, a 
liberdade e a igualdade dos cidadãos perante 
alei. 

Há duzentos anos caía a Bastilha, ruía o 
símbolo da escravidão humana. Há duzentos 
anos a Humanidade deve à França o sopro 
de liberdade que arejou o mundo ocidental 
e que custou o sangue dos filhos daquele País, 
sangue derramado nas ruas, adubo para a 
aridez dos corações empedernidos. 

Sorrio.S herdeiros, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, das idéias que implarttaram no mun
do o espírito de liberdade, igualdade e fraterni
dade. E se hoje exigimos, em uníssono, o direi
to à democracia, é porque há duzentos anos 
o sangue do povo francês de!Tllbava o símbolo 
de um regime odioso e fazia renascer, qual 
"fênix" ressurgida das cinzas, a esperança de 
liberdade no coraçáo de uma nação. 

Homenageamos a França, em sua data 
magna, pelo que tem de mais nobre e mais 
heróico. E desejamos ressaltar, S_enhores, em 
urgente alerta, que o coração _do homem an
seia hoje, como sempte,-pelos direitos ineren
tes à sua condição de humano, direitos que 
dele fazem gente em meio à gente, povo em 
meio aos povos. 

Era o qUe t1.1fua a dizer Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PREsiDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoi
sier Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, desde os primórdios da nossa co
lonização que as salinas do Rio Grande do 
Norte abaste<:em o mercado nacional. 

_Durante_ décadas_, os_ produtores de'sal de 
Areia Branca e Macau reivindicaram um Porto 
para agilizar 6 eScoamen'to do sai Potiguar. 
Reconhecendo a importância deste produto 
para a saúde do rebanho bovino do País, assim 
como a sua utilização por vários ramos 'da 
Indústria nacional, o Presidente GeiSel resol
veu construir o Porto-ilha de Areia Branca, cuja 
inauguração ocorreu em 1974. Trata-se de 
uma ilha artificial em alto mar, única existente 
no mundo. 

I! importante -ressaltar que o Rio Grande 
do Norte produz mais de 80% do sal consu
mido no nosso País. 

Atualmente, a T ermisa encontra-se em esta
do precário por falta de manutenção, após 
15 anos ininterruptas de operação. 

Acontece que, corno todas as coisas meçâ
nicas submetidas à corrosão do mar, os equi
pamentos do porto-ilha estão chegando veloz
mente à exautão. Técnicos competentes esti
mam que a recuperação dos equipamentos 
da T ermisa exigem um a porte de 1 O milhões 
de dólares. 
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Inegavelmente, estamos diante de um fato 
da maior gravidade. O Porto~ilha é assunto 
de segurança nacional, pois, no caso do seu 
colapso, todo o parque cloro-'químico de São 
Paulo, as grandes empresas produtoras de pa
pel e celulose, as indústrias de aço, _de plásti
cos_ e numerosas outras indústrias, sem falar 
no tratamento de água das grandes cidades, 
sofreriam um colapso catastrófico. Dai a razão 
da nossa enorme preocupação. 

A Codern-:......:.. Companhia das Doca,$ do Rio 
Grande. do Norte, a quem está subordinada 
a T ermisa, está sem condições financeiras pa
ra saldar os seus compromissos com as firmas 
transportadoras e empreiteiras. O funciona
lismo pletórico que o ex-ministro, Aluísio Al
ves, contratou para a COdem coi).Some quase 
todos os recursos disporúveis. 

A empresa que transporta o sal das salinas 
até o Portowilha, responsável hoje por mais 
de 50% desta atividade, está sem recebi:~r o 
seu pagamento desde março último. Em si
tuação idêntica está o estaleiro que rec.upera 
o material flutuante. 

Nobres_Srs. Senadores, nãO podemos silen
ciar diante da incúria administrativa dos res
ponsáveis pela Termlsa.Apelamos, aqui, desta 
tribuna, para o senso de responsabilidade dos 
dirigentes da Portobrás no sentido de que en
contrem uma rápida soluç_ão para o Porto-ilha 
antes que seja tarde demais. 

Muito obrigado, __ 
Era o que tínhamos a dizer Sr. Presidente 

(Mufto bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- ConCedo a palavra ao nobre Seilador Mau
ro Benevides. 

O SR. MAORO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, tem de ser encami
nhado, pelo Poder Ex_!:t.cuti_yQ,_ ao Congresso 
Nacional, projeto extinguindo o Funçlo çle Au
Jálio ao Desenvolvimento Soci_al, com cujos 
recursos é procedida e cobertura das d~pew 
sas do crédito educativo, beneficiando cerca 
de 40 mil estudantes brasileiros. 

No meu Estad_o, de onde recebo apelo para 
me posicionar contra taL proposição, serão 
atingidoS- cerCa de 3.000 alunos da Univer
sidade_de Fortaleza, que reclamam dos nossos 
representantes uma ação vigorosa para pre
servar o referido programa governamental. 

Aliás, o próprio Reitor da Unifor, professor 
Antônio_ Colaço Martins, em declarações aos 
principais veículos de Comunicação Socia1 do 
Ceará, destaca que a medida - no caso de 
vir a efetivar-se - seria altamente prejudicial 
aos acadêmicos carentes, favorecidos com o 
crédito educativo. 

Esclareceu Sua ~gnificência que, acolhida 
a mensagem presidencial, duas alternativas 
restariam aos prejudicados: -a transferência 
para as universidades públicas ou a redução 
no número de créditos. 

Dentro dos critérios estabelecidos para a 
concessão do crédito educativo figuram a ren
da per repita familiar, o número -d_e depen
dentes, Q aluguel da moradia, dentre outros 
requisitos previstos na regulamentação da 
matéria. 

A Caixa Económica Federal, que se tem 
ipcwnbido de patrocinar o crédito educativo, 
atrav~s de sua dire_ção na capital fort.alezense, 
não recebeu qualquer comunicação de Brasí
lia, a respeito do término da aludida progra
mação. 

Não se c_onbe_ce, por outro lado, a decisão 
das lideranças partidárias em tomo da ques
tão, embora sejam numerosas as solicitações_ 
,_enviada_s pelos interessados, de vários recan- · 
tos do Pais. -

TraZendo a assunto à apreciação destaCa
sa, apelo aos Srs. Senadores para que, no 
àryabito do Congresso,- quando da discussão 
e votação do projeto, colaborem para a sua 
respectiva rejeição, permitindo que tenha con
tinuidade o Çrédito Educativo, d_e cuja utiliza
ção já se beneficiaram milhares.dejov~ns das 
universidades brasileiras. , . _ _ 

A rnanutenç_ão do Fundo de AUXJ1io ao De
~nvolvimento Social passou _a ser postulada 
por autoridades ligadas ao ensino superior, 
com o enfoque básico de que "a supressão 
imediata geraria inconformismo e indigna
ção", com reflex.os negativos em nossa estru
tura ed_Y.<;..~çional. 

Consigno~·-aqui, a minha apreensão, na ex
pectativa de que Senadores e D_eputados inad
mitam a aprovação da citada mensagem do 
a_tuéU_ Qpvemo. . 

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

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Cori.C:é.dó a palavra ·ao nobre Senador Ra-
-chid Saldanha Derzi. 

- ~---· ~-------

0 SR. RACHID SALDANHA DERZI 
(PMDB- M$. Pl:onuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. PreSidente, Srs. Se_nadores, Jean-Paul 
Sartre, o ftlósofo da existência, afirmou que 
"o homem é_ o co11Juntó de suas obras". Em
bora, ãó tratar da flgufa grandiosa de Vespa· 
siano BarbO_~_ Ma~, a quein presto minha 
homenagem neste Pronunciamento, reconhe
ça que ele'foi a soma de s.uas realizações, 
prefir(), _ no entanto, _ referir:-me a ele louvan
do-Ô1e na sabedoria dO meStre Alceu do Amo
_rqso Lima, que disse: "Há homens que nasce
ram p~ra ser grandes na vida e maiores na 
eternidade". 

Amanhã, dia 4 de agosto, comemoraremos 
o centenário _de nascimento c;less_e grande sul
m(lt_o-grossense. Em sua homenagem, a Câ
mara MJ.Ulicipal de Campo- Grande realizará 
sessá_o solene. 

O Dr. Vespasiano é, sem d(iVlâa, um dos 
maioreS vultos da História de meu Estado. 

Nascido em 4 de agosto de 1889, na fazen· 
da "Campeiro", na localidade de Sidrolândia, 
próxima a Campo Grande, então no Estado 
de Mato Grosso e atualm.enj:e Capital do Mato 
QrOsso dO Sul, fqi o filho caçula de Henrique 
José Pires Martins e de Dona Marcelina Barbo
sa Martins. 

Realizou seus primeiros estudos na cidade 
mineira de Gberaba e o çurso secundário em 
Cuiabá. Diplomou-se em Medicina, em 1915, 
pela Faculdade de Me,dicina do Rio de Janeiro. 

Precocemente_ interessado pelos estudos, 
realizol..I-OS não sem pequenas dificuldades. 

Conta-nos sUa biografia que, para dirigir-se 
a Uberaba, teve que, no longínquo ano de 
1902, viajar por ritats de dOis meses, ·perccii'· 
rendo mais de 200 léguas. Na cidade mineira, 
foi aluno interno do Colégio Diocesano Maris
ta, onde demonstrou grande perspicácia e in~ 
teligência. 

Em 1904, voltou para Mato· Grosso, indo 
continuar· os estudos, em 1905, no Colégio 
São Gonçalo, de Cuiabá, pertencente aos pa
dres salesianos. Na capital do Estado, perma~ 
neceu até 1909. · 

Em 1910, começou a freqüentar ã Facul
dade de Medicina_ do Rio de Janeiro, Qa Praia 
Vermelha. Ali, formou-se, com distinção, em 
1915; 

Formado, voltou para Mato Grosso, perma
necendo .algum tempo em Cáceres, indo, 
após, residír em Campo Grande, onde iniciou 
suas atividades dinicas. . _ 

Por essa época, casou-se com Dona Celina 
Bais, com quem teve_quatro filhos: Célia, Nelly, 
Hélio e Ruth. 
. Foi grande médico humanitário. Pioneiro 
. das intervenções cirúrgicas em Campo Gran
de, era possuid9r de invejável intuição clínica. 

_ Atraído pela necessidade .de aprimorar-se 
profiSSionalmente, foi para a Europa em 1925, 
onde se especializou em- cirurgia. Do Velho 
Mundo, retomou profissional extremamente 
competente. Foi trabalhar em São Paulo, ten
do sido diretor-ci_rúrgião dç _Hospital Alemão, 

-hoje HoSpital Oswaldo Cruz. 
Em 1929, retomou a terra natal, Campo 

Grande, onde -iniciou uniá_atividade que o fas-
cinava: a política. 

Das atividades políticas de Vespasiano, te· 
mos um relato vibrante e apaixonado feito por 
sua fillla, Nelly Martins, esposa de nosso ilustre 
companheiro, Senador Wi_lson Martins. No li· 
vro intitulado "Vespasiano, meu pai", a ftlha 
transmite-nos, com vibração, e com toda a 
energia herdada da personalidade paterna. a 
rica biografia do grande político sul-matow 
grossense. 

Para tomar viv:ª ~ _h_omenagem, assina~ 
Iando-a __ ç_om o sentimento_ do amor,_deixarei 
agora, Sr. Presidente e Srs. _Senadores, que 
por mim fale aquela que tem o sangue de 
meu homenageado. Eis o que ·tem a dizer, 
sobr_~ atuação política do pai a filha, testemu
nha da maioria dos episódios que relata: 

- ·"No iJlíciÕ de sua vid~ ~m .Campo Grán
de, em 1918, ê escolhido para o cargo 
de vice-prefeito, Chegando a ser empos
Sado rió_C:argo, mas· não exerce Q mesmo. 
~m êfuãiídade de pOderes; com Sebastião 

Uma também exercendo o mesmo po-
der. , 

"Em 1929, sob o influxo da reação que 
empolgava o espírito liberal, principal
mente da mocidade, contra o profissio
nalismo político, travCHJ-se uma das mais 
vibrantes e entUsiástiCaS pugnas eleitorais 
do municíplO. Para dirigfr o movimento, 
foi cri~do ·o Centro 'Cívico, organização 
politica que lançou comg seu candidato 
a prefeito o médico Vespãsiano Martins ... 
Ao final da campanha eleitoral, verificou
se. mais uma vez, a vitória da fraude ... 
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e o candidato do partido dominante_ foi 
empossado ... Vespasiano perde a eleição, 
fala Dr. Demóstenes Martins. 

"Em 19dejunhode 1931 é nomeado 
prefeito pelo interventor Arthur Antunes 
Madel, assumindo o cargo em 21 do 
mesmo mês. 

"Exerce ainda s'eu mandato quando é 
deflagrada a Revolução Constitucionalis
ta em 9 de julho de 1932, que tem como 
quartel São Paulo e _como chefe, em nos-
so Estado, o General KJinger. 

"I:: a luta por uma Constituinte contra 
a ditadura civil implantada no País. (.)" 

"Mato Grosso se divide em duas áreas: 
a do norte, aliada ao governo imposto 
pelas armas, 1930, e a do sul, único Esta
do que se une a São Paulo nessa peleja. 

''Mato GrossO -do-Sul chamou-se, en
tão, Estado de Maracaju, tendo como se
de de governo Campo Grande. Ve.SPa
siano, que empunha a bandeira da Revo
lução do Estado que nasce, recebe, natu
ralmente, a incumbência de governá-lo. 

"No prédio da Loja maçónica, na A ven
dia Calógeras, instala-se em solenidade 
entusiástica, mas simples, o novo gover
no em 1 O de julho de 1932. -

"O tempo é ·de revolução, tempo de 
insegurança e aflição. 

"Grupos reVolucionários partein para 
a luta e muitos dão sua vida por esse 
ideal. T ada a família sul-mato-grossense 
se envolve diretamente. 

"Forma-se a Cruz Vermelha Feminina, 
que procura colaborar, inclusive, costu
rando e tricotando agasalhos para serem 
enviados aos revolucionádos nas frentes 
de batalha Sua mulher, minha mãe, com
panheira de todas as horas, assume a 
presidência dessa entidade benemerente. 

"Estamos, os mato-grossenses, unidos 
aos paulistas porque comungamos com 
os mesmos ideais e princípios daqueles 
que uma vez oos ajudaram, através das 
Bandeiras, na integração de nosso terri
tório. 

"Assim fala Vespasiano desse justo 
apoio a São Paulo: -

"Aos Bandeirantes, intimoratos _desbra
vadores de sertões, devemos o que so· 
mos. Mato Grosso e grande parte do Para
ná foram por eles integrados em nossa 
nacionalidade, quando já nas mãos de 
estrangeiros. Não há interesse subalterno, 
não há regionalismo. Estamos juntos 
com o Estado de onde partiram as Ban
deiras intimo ratas que nos uniram ao Bra
sil. Com ele estamos e estaremos. ( ... ) 

"Em 21 de julho circulou o primeiro 
número do Diário Oficial do Governo Re
volucionário. 

"Nele, a palavra de Vespasiano: 

·· ... eu alistei-me ao lado dos que exi
giam a constitucionalização como me
dida salvadora da República, o regime da 
lei, as garantias do direito, tão de acordo 
com as nossas tradições seculares. 

"São Paulo levantou, mato-grossenses, 

o lábaro de guerra para salvar o Brasil. 
''Nenhum mato-grossense válido pode 

fugir da luta redentora. Tivemos campa
nhas políticas inumeráveis, res-oluções 
por nobres ideiais. Nenhuma, porém, teve 
a magnitude, a nobreza, o ideal aleVan
-tado como esta, buscando extinguir um 
governo sem lei, para dar ao povo a sua 
Constituição, a sua lei sagrada. 
- "MeUs Concidadãos mato-grossenses, 
nestes dias históricos, é esta a palavra 
de ordem: às armas! 

"Pela unidade da nossa Pátria. Pela uni
dciOe do Brasil. Pela guarda de nosso pa
trimônio moral. Pela segurança dos desti
noS da nossa nacionalidade. O coração, 
a vida pela salvaçêo do Brasil. 

"São três meses de governo estribado 
em-pnncípio que nos proporcionam aso-
nhada Constituição democrática. Alimen
ta -a todos a espeÍ'éinça que nos acom
panha sempre e vive ainda no coração 
de cada brasileiro: levantar o Brasil, er
guer a nossa Pátria, colocando-a entre 
as grandes nações do mundo. 

"Perdida a causa, defendida pelo movi
mento constitudi:irialista, impera a dita
dura de Vargas, Mato Grosso do Sul desa
parece do mapa e Vespasiano e compa
nheiros e>a1am-se na Argentina e poste--

______ iiormente no Paraguai, onde vivemos sete 
meses." 

Nas palavras que acabo de citar, reside, sem 
dúvída, o relato da vida de um líder inconteste 
e de um herói da História sW-mato-grossense. 
Uma vida, contudo, nem sempre isenta das 
-agruras pelas quais, normalmente, passam os 
grimdes homens. -

As ousadias de Vespasiano custaram-lhe o 
exmo; em 1932. - ~- -

Unido a São Paulo, para expurgar da Pátria 
a ditãdura, Mato Grosso dividiu-se, por três 
meses, em norte e sul. 

Vencido pelo governo forte os revolucioná
rios foram coagidos ao exílio. Com a família, 
Vespasiano viveU longe da Pátria, de outubro 
de 1932a 8 de abril de 1933. 
- Homem dedaido e obstinado, não fraque

jou 'e rlãO a_bandonou a luta. É sua filha Nelly, 
ainda, quem nos reJata sua vida política, depois 
de 1933,· 

"Após sua volta do exmo, com sua_ pa~ 
-pule~riedade engrandedda, é n()meado 
Prefeito de CampO Grande, pela terceira 
vez, em 31 de outubro de 1934, permane-
_cendo no cargo até 17 de setembro de 
1935, quando é eleito, pela Assembléia, 

-Senador da República, juntamente com 
João Vllas Boas. Permanece no cargo até 
1937, quando se dá a dissolução do Con
gresso, onde ele é constituinte. 

"É_ também membro do Conselho Per
manente da União lnterparlamentar, com 
sede em Paris, organização internacional. 

"Em f2 de agosto de 1941, é nomeado 
novamente Prefeito de Campo Grande, 
a convite de Júlio Mü1ler. 

"Em 1945, é eleito, pela segunda vez, 
Senador pela UDN, da qual é um dos 

,, 

fundadores em seu Estado. Exerce o car
go de Secretário da Mesa em duas ses
sões legislativas, é Constituinte mais uma 
vez e cumpre dignamente seu mandato. 

"Fala ftrio Corrêa da Costa, ria Câmara 
Federal: - __ 

"Vespasiano Martins, no Senado, pela 
sua destemida atuação, sua capacidade 
de trabalho, pela sua franqueza, pela reti
dão de seu espírito, logrou alicerçar um 
elevado conceito, que ainda hoje os seus 
conterrâneos, naquela Casa, relembram 
como modelo de homem público." 
"Fala, ainda, de Vespasiano, após seu fa
lecimento, o Deputadp ftrio, em 12 de 
fevereiro de 1965: 

"Foi para Mato Grosso urriã- felicidade 
queVespasiano Martins assumisse ache
fia- do Estado. Elemento ponderado, con
servador, serviu de força de contençãÇl 
aos exaltados, que sempre aparecem em 
todos os movimentos revolucionários, 
Vespasiano Martins nªo adm!ti?t viOlên
cias. Falo com a maior isenção, porque 
nesse episódio estávamos em campos 
opostos. Não houve a menor pressão, a 
menor violência contra aqueles que se 

- conservaram fiéis ao Governo do Presi-
dente Vargas." 

"Deixa o Senado e a vida pública quanw 
do termina o seu mandato, em 30.01.55, 
por motivo de saúde." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: Jlaõ-foiam 
apenas esses os episódios vividos por Vespa
siano. Outro há que o tomou herój: refiro-me 
à sua resistência durante tocaia que tinha por 
objetivo assassináwJo, juntamente com o sena
dor Vlias-Boas. 

O episódio deu-se no dia 22 de dezembro 
de 1936, em Cuiabá, tendo Vespasiano resis
tido - só a um grupo de capangas, embora 
tenha recebido três tiros, que o ferirãm 

O Jornal O Globo, assim se referiu ao fato, 
na época: 

"O Senador Vespasi.:tno Martins chega ao 
Rio e sobe à tribuna do Senado para contar 
o -que foi o atentado que sofreu em Cuiabá, 
ao lado do Senador Vllas-boas: com Mário 
Corrêa no Governo de Mato Grosso, os.atos 
mais hediondos serão praticados em repre
sália às-denúncias de oposição." 

Em síntese, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, 
tal foi a vida de Vespasiano Martins. De seus 
atas podemos extrair o perfil de sua persona
lidade, cujos traços_ mais marcantes foram a 
decisão firme, a coragem e a honestidade; 
foi grande líder, seja na Medicina, seja na Politi
ca; foi habilidoso chefe político e médico hu
manitário, desinteressado dé:! retribuição mo
netária; bom caráter, tinha um senso de justiça 
aguçado; foi figura carismática cordial e sim
pática. 

Foram. por certo, to·dos esses atributos que 
ftzeram dele o presidente de várias instituições 
e associações como Rotary Clube, Santa Casa, 
Maternidade e Infância de Campo Grande, As
sociação Médica e de Partidos politicas, além 
de quatro vezes prefeito de Campo Grande, 
Governador revolucionário e Senador por dois 
mandatos. 
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Faleceu no dia 14 de janeiro de 1965, "ful
minado por um enfarte brutal." 

Sua fl.lha Nelly Martins assim se refere à 
sua morte: 

"Nem um gemido, nem um grito, nada 
"Apenas o estrondo de uma árvore_que 

cai." 

Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, amanhã, 
fará cem anos que Vespasiano Martins nasceu. 
Por certo, todo o Mato Gross.o _do Sullembrar
se-á desse seu fLlho ilustre, que teme, a mais 
de cinqüenta anos, um sonho de iluminado 
- o da criação do Estado que _se chamaria 
Maracaju. 

Maracaju é, hoje, o nosso .querido Mato 
Grosso do Sul. Com certeza, o Mato Grosso 
do Sul não existiria não fosse a existência de 
Vespasiano Martins. 

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

O SR. PRESIDENtE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda
cir Soares. 

O SR- ODACIR SOARES (PFL - RO. 
Pronuncia o seguinte discurSo.) -Sr. Presi~ 
dente, Srs. Se_nadores, em .a._rtigo intitulado "O 
Drama Rodoviário", publiCado no Jornal de 
Brasília, edição de 16 de julho do corrente 
ano, o Engenheiro Aritôn10 Alberto Canabrava, 
Diretor~Gera1 do DNER. alerta a Nação para 
a crescente gravidade da situação de nosso 
sistema de transportes, com especial ênfase 
para o modeJo rodoviário. 

Com a autoridade de qu"efn coilhcice os pro
blemas que administra, o Dr. Canabrava pinta 
em seu artigo um quadro impOssível de ser 
por nós ignorado, quer em sua extensão, quer 
nos matiz~s de suas cores. 

A despeito das taxas baixas ou até mesmo 
negativas de evolução de nosso Produto Inter
no Bruto, os índices de transportes vêm cres
cendo nas duas últimas décadas à razão_ de 
9% ao ano para -o item passaQ-eiros e 12% 
ao ano para o item mercadorias. Os números 
atuais são da magnitude de 240 bilhões de 
toneladas/km de cargas e de 50 bilhões de 
passageiros/km anuais~ índices que tendem 
a duplicar para o ano 2.00_0._ No que toca _ao 
perfil de nosso modelo de transportes, tudo 
indica que o mesmo permanecerá predomi
nantemente rodoviário por longo tempo ainda. 

Os custos de manutenção preventiva e cor
retiva leve oscilam internacionalmente em tor
no de três mil dólares americanos por quilô
metro/ano, para rodoviaasfáltica. Por este índi
ce, a malha atualmente sob responsabilidade 
do DNER demanda recursos anuais da ordem 
de cento e cinqüenta milhões de dólares, ape~ 
nas para manutenção preventiva e reparos 
considerados normais. Restaurações, refor
mas, reconstituições de trechos destruidos por 
catástrofes não se lnduem nesse orçamento. 

Para essa atividade, o DNER _contava, até 
1973 com a maioria dos recursos oriundos 
do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubri~ 
ficantes. Veio o choque do petróleo, transfor
mando o transporte rodoviário num dos gran
des ''vilões" de nossa economia. Corrt_isso 

vieram os cortes orçamentários_ que "mutila
ram" (para uSar o mesmo termo do Dr. Cana
brava em -seu artigo) o Fundo Rodoviário Na
cional, constituído de verbas do IUCL acima 
referido. 

Cõineça, pois, em 1973 o depauperamento 
da rede _rodõviária federal. Doze anos depois, 
em 1985, intenta~ se a reconstituição do Fundo 
RodOviário- Nacional, iniciativa grandemente 
prejudicada pela Lei n" 7.451/85, que viria 
isentar do IUCL o álcool e seus derivados, sem 
que a perda de receita do_Fundo fosse com
pensada através de outra fonte de recursos. 

Instituído o pedágio para todas as rodovias 
federais, pela Lei no 7.712/88, busca-se com 
os. re.cursos do mesmo suprir orçamentária 
e financeiramente as rubricas de ConservaçâO, 
Restauração/Melhoramerito, Adequação de 
Capacidade e Operaçáo- do _Sistema, permi
tindo ao DNER a retomada de uma ação sem 
a qual a malha viária-federal estará fataJmente 
destinada a desaparecer. Iniciada a venda do 
selo-pedágio em abril de_l989, entretanto, até 

-hoje, por razões de ordem legal e burocrática, 
nenhum centavo proveniente daquela fonte 
adentrou os cofres do DNER. Oitenta e cinco 
milhões de cruzados novos, _arrecadados pela 
ECT com a vénda do selo até 30 de junho 
Último, estão se desvalorizando em depósitos 
bancários, enquanto_ o custo de empreitadas, 
equipãmentos e insumos, do galope da infla
ção, sobem a perder de vista. 
- Os prejuízos decorrentes da má conserva

ção -de nossas rodovias longe estão de limi
tar-se apenas ao custo __ de restauração das 
mesmas, que serão tanto maiores_ quanto 
mais tardemos a iniciar as obras. Os prejuízos 
que a Nação vem sofrendo, com quebra de 
veículoS, com gastos excessivos de pneus e 
combustíveis, por causa das estradas danifi
cadas, ultrapassariam qualquer estimativa, 
mesmo a mais pessimista. Os lucros cessan
tes, em função dos prazos de escoamento de 
produtos logicamente aumentados não cons
tam, ao que se saiba, de nenhuma estatística. 
Há, entre nO, um item de perda intomensura
velmente maior e doloroso ao extremo: refrro
me às _vidas humanos que se perdem em aci
dentes rodoviários, grande parte dos quais de
vidos às péssimas condições de tráfego de 
nossas- rodovias. Trata-se de um ónus que 
defm.itivamente não podemos continuar pa
gando. Urge, assim, devolvermos ao DNER 
sua capaddade de conservação e restauração. 

A Região Amazónica, que represento, e a 
Região Centro-Oeste não fogem à regra geral. 
A Rodovia BR~364, que se constitui num au
iêritícO -cordão _umbiUcal, ligando os Estados 
do Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso 
às demais regiões, dama por socorro. 

O EStado de Rondônia, por sua vez, como 
de resto_ o Brasil inteiro, necessita ampliar sua 
malha viária para continuar crescendo. Uma 
de nossas necessidades mais prementes, em 
termos de expansão, é a BR-429, que liga Pre
sidente Médid a Costa Marques e à Bolívia, 
cortandO importantíssima região agropecuá
ria de meu Estado. Veja-se, a propósito, cópia 
do Oficio 457, de julho próximo passado, em 
que o Prefeito Municipal de Presidente Médici, 

---~ 

Sr. Gilson Borges de SouZa, exOrta o Vice-Go
vemador Orestes. Muniz a entabular gestões 
com missão do Banco Mundial, com vistas 
precisamente a obter financiamento para a 
implantação da BR-429.- - -

Telex do Prefeito Municipal de Ji-Paraná, 
cuja cópia também anexo a este pronuncia
mento, convida-me para participar de encon
tro envolvendo Senadores., Deputados Fede
rais, Deputados Estaduais e Prefeitos Muni
cipais de Rondônia, a realizar-se no próximo 
dia doze de agosto. O principaJ tema da reu
nião será a recuperação da rodovia BR-364. 
Por forç_a se falará, também, na conservação 
de outras -rodovias e na expansão da malha 
viária. 

Muito me gratificaria poder levar a meus 
coestaduanos esperanças concretas de pronta 
ação legislativa e executiva no sentido de recu
perarmos o quanto antes um dos setores capi~ 
tais de nossa economia e da vida nacional 
- o nosso sistema rodoviária federal, bem 
como os sistEimas estaduais e municipais. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE" REFERE 
O SR. ODAOR SOARES EM.. SEU PIIO
NUNCIAMEIYTO: 

Sr. Senador, 
Encaminhamos, para conhecimento de V. 

El<!', cópia do artigo publicado pelo Jornal de 
BrasDia em 16-7-89, de autoria do Diretor
Geral do DNER,.'eng' Antonio Alberto Cana
brava. 
_ Atenciosamente, Eng'? Henrique Walner, 
Chefe do Gã.Oinefe. - -

O DRAMA RODOVIÁRIO 

AntômO Alberto Canabrava 

Os -_índices de transporte de mercadorias 
e "de passageiros estão crescendo mais que 
o PIB (Prody_to Interno Bruto). 
· A simples Ílotída dessa realidade dá consis

tência à certeza de que, apesar de todas as 
dificuldade primordiais de recursos, a admi~ 
nistração do DNER _tem con~guido manter 
as rodovias federais até agora em condiç_ões 
que não chegam a comprometer a circulação 
de pessoas e bens,'_embora sem sucesso na 
redução dos elevados índices de acidentes. 

O sistema rodoviário brasileiro movimenta 
anualmente cerca de 240 bilhOes de UKm e 
cerca de 50 bilhões de passageiros/km. Com 
o desenvolvimento económico do País, estes 
números deverão, no mínimo, duplicar até o 
ano 2000, sendo improvável que ocorram mu
danças significativas na atual distribuição mo
dal - eis o desafio para o setor rodoviário. 

O sistema como um todo apresentou, nas 
últimas duas décadas, elevado dinamismo, 
com taxas históricas de crescimento em torno 
de 12% a 9%, respectivamente, para o trans
porte de passageiros e de mercadorias. 

A partir de 1977, com a redução do cresci
mento econõmico do País, ocorreram modifi
cações nas participações relativas dos setores 
de trasnportes. Essas participações, no trans
porte de mercadorias, encontram-se, hoje, oo 
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redor de 60% para as rodovias e de 24% para 
as ferrovias, sendo o restante a cargo da cabo
tagem, oleodutos e aviação. _ -- --_ --- -

E preciSO ·aebcir claro que, diante de prová
veis circunstâncias, se aproxima o instante em 
que as condições das rodovias podem passar 
a comprometer a eficiência dos transportes, 
em detJimento das mínimas necessidades da 
economia nacional, elevando-se ainda mais 
os riscos de acidentes. 

O desempenho do setor ainda --hoje sofre 
as conseqüências da crise energética que se 
desencadeou a partir de 1975. Chegou-se a 
renegar as rodovias, responsabilizando-as pe
los elevados encargos do País com a impor· 
tação de petróleo. A rede instalada ficou, até 
1985, com um baixo nível de conservação 
e manutenção; em conseqüência da mutila
ção do Fundo Rodoviário Nacional que, até 
1975, recebia a maior parte do ImpostO Único 
Sobre Combustíveis. 

Era o fníci6 do fim da vinculação de recur
sos que foi retomada timidamente em 1985, 
em conseqüência da Lei n9 7.451/85. 

Quando o DNER lutou, antes da promul
gaçao da nova Constituição, pelo retomo ao 
fortalecimento do Fundo Rodoviário Nacional, 
mediante a arrecadação do já praticado lm
posto Único sobre Combustíveis e Lubrifican
tes, pleiteava exatamente condições para que 
tal instante jamais pudesse aconteCer. 

Foi exatarnente no auge da coleta e da apli
cação dos recursos do Fundo Rodoviário que 
·o sistema rodoviário -tanto o federal quanto 
os dos EStados - cresceu e unificou todo 
o País, sem contribuir para o crescimento das 
dívidas "interna e externa,- qúe hoje esmagam 
a nossa economia. 

Sem respeito à máxiriia do futebol, que ensi
na a não mexer em time que está ganhando, 
abalaram a estrutura financeira do DNER, des
vinculando recursos mexidos e revolvidos nos 
últimos anos. 

Com a perda dos recursos prórJtlos, aqueles 
que funcionavam como lastro para o planeja
mento de obras e atendimento das prioridades 
nacionais, o DNER se_ viu enfraQuecido. Mais 
do que o DNER, todo o sistema de transporte 
começou a ser colocado em risco, com o 
comprometimento gradativo das condições 
de trânsito nas estradas. Q planejamento, que 
precisava ser ampliado e melhorado, se tornou 
um exercido frustrante. 

A rede rodoviária federal sob responsabi
lidades do DNER é _constituída de 48.600 km 
pavimentados. Essa rede, na maioria dos ca
sos. fornece as únlcas vias de acesso a Esta
dos e regiões. Cada região parlamentar que 
a representa, pensa naturalmente na amplia
ção da rede, visando suas necessidades espe
cíficas, se preocupando pouco com sua ma
nutenção. 

Os "custos para a conseNação preventiva, 
rotineira e emergencial, universalmente acei
tos, indicam uma necessidade de US$ 
3.0oo,oo- kin/ano (oficial). Assiril, para uma 
boa conservação da rede federal, são neces
sários atualmente recursos equivalentes a US$ 
150.000.000,00 ano. O custo das emergên-

cias decorrentes de ir1diceS pluviométricos atí
picos não estão aí indlJídos. 

O Orçamento da Onião contempla para o 
Projeto Conservação Rodoviária a importância 
de NCz$ 33,2 milhõeS em 1989, ano caracte· 
rizado no Nordeste e Noroeste, por precipi· 
tações pluviométricas totalmente fora dos pa
drões nonnais. Como conseqílência, resultam 
danos consideráveis à infra-estrutura das vias 
rodoviãrias, sempre Sujeitas à açào das intem
péries. _ 

Definitivamente-sem os recursos do Fundo 
Rodoviário Nacional, o DNER permaneceu, 
porém, com a tarefa de manter e operar as 
vias mais importantes do País. O próprio Con-

-__ gresso_ J'lacj9nal reconheceu a gravidade da 
situação e aprovou o selo-pedágio em substi
tuição ao pedágio anteriormente cobrado em 
postos fiXos de trechos especiais da rede fede
ral. 

As previsões indicam que o selo-pedágio, 
sórflehte para os trabalhos de conservação, 
iria promoVer uma arrecadação em tomo de 
NCz$ 72,2 mühões, que, unida a NCz$ 33,2 
milhões do projeto de conservação, iriam dar 
um total de NCz$ 105.8 milhões destinados 
a tais serviços nas vias federais (não se inclui 
restaú'ração e melhoramentos}. 

A lei do selo-pedágio, a par com a transfe
rência_ com que o DNER vem conduzindo a 

. sUa açâo, oficia1izou a proposta de que-o p~o
grama de aplicação dos recursos obtidos com 
esse tipo de arrecadação passasse a ser pre
viamente aprovado pelo Congresso (artigo 8? 
da Lei n? 7.712, que decorreu de emenda do 
Legislativo) á mensagem do Executivo. Medi
da correta, mas que neste ano de transição 
con-stitudonal_vem retardando a operação. 

Nesse compasso de espera. vieram"as chu
vas torrenciais. Os Estados de Mato Grósso, 
Mato Grosso do Sul. Rio. de Janeiro, Ceará, 
Bahia, Alagoas ~!_mais recentemente, Sergipe, 
foram duramente atingidos, carecendo de 
ação imediata por parte do DNER. 

A BR-1 01, n10tivo -das ·notíCias dos jornais, 
é um exemplo dessas dificuldades. Embora 
com ocorrências atuais no Nordeste, esta es
trada é básica para o Sistema Nacional de 
Rodovias, pois liga, pelo Utoral, os Estados bra
sileiros desde o Rio Grande do Norte até o 
Rio Grande do Sul. 

No início de julho, os recursos orçamen
tários disponíve[s do atual Plano de Conser
vação (NCz$ 33,2 milhões) já estavam aplicaw 
dos e esgotados. Somente para os Estados 
afetados -pelas chuvas serão n&:essãrios re
cursos da ordem de NCz$ 34~8 milhões. 

Com a -inflação posterior ao Plano Verão, 
os NCz$ 85 milhões já reColhidOs à Receita 
Federal pela ECf estão no Tesouro Na!=ional 
e seu valor real foi desva1orizado. Enquanto 
isso, o custo das obras aumentou, em decor

-rêrtd.i ao reajustamento contratual dos pre~ 
ços. 

Do exposto, condui-se que a sitUação da 
conservação etc! rede federal é dramática, es~ 
tando a exigir ação pronta para evitar a ocor
rência de fatos graves e lamentáveis por falta 
de mínimas condições de circulação para os 
veículos nas rodovias féderais. 

- - ~ 

A equipe do DNER abnegadamente assiste 
e n:media os casos agudos, mas isto é pouco 
e as mágicas se esgotam. 

Dentro dessa ordem de consideração, rei
vindica~se a destinação de mais NCz$ 150 
milhões para que o DNER possa, ainda no 
29 semestre, desenvolver o Programa Naclona1 
de Conservação e superar os efeitos agudos 
das precipitações pluviométicas anormais 
ocorridas. 

Deus queira que nunca cheguemos àquele 
"instante" em que a tonelagem transportada 
e o número de viajantes em nossas rodOvias 
diminuam, não em decorrência de melhores 
opções, maS pela tráQ'ica situação dos carili
nhos de liberdade, do caminho eleito pela 
maioria esmagadora do nosso povo, com ou 
sem o selo-:pedágio. 

Antônio Alberto Canabrava é Diretor-Geral 
do Departamento Nacional de Estradas e Ro
dagens (DNER). 

ESTADO DE ROI'IDÓNIA 
Prefeitura Municipal de Presidente Médid 

Oficio n• 502/GAB/PMPMIR0/89~ 
Presidente Médici, 25 de julho de 1989 

Senhor Senador, 
com o presente, encamínhó a Vossa Exce

lência, uma cópia do oficio encaminhado ao 
Senhor Vice-Govemador Dr. OreStes Muniz, 
solicitando a intermediação do mesmo junto 
ao representante do Banco Mundial, para que 
viabilize a pavimentação da BR-429. 

Estou certo de que Vossa Excelência conhe
ce a realidade da região cortada pela referida 
rodoVIa, cuJa irripOrtância, para escoamento 
de produção agrícola, não pode em absoluto 
ser subestimada, sob pena de depararmos 
com graduais problemas de tráfego a cada 
ano. 

Assim sendo, espero contar c_om o opor· 
tuno apoio de Vossa Excelência,. pará que o 
nosso pleito junto ao Vice-Govemador e Ban~ 
co Mundial, seja atendido. 

Aproveito a oportunidade para reiterar-lhe 
os protestos de elevada estima e distinta consi~ 
deração. 

Atenciosamente, Gifson Borges de Souza, 
Prefeito do Município. 

Oficio N• 457 /GAB/PMPMIR0/89 
Presidente Médici, Julho de 1989 

Senhor Vice-Govemador, 
Ao tomar conhecimento de que uma mis

são do Banco Mundial, chefiada pelo Dr. Luiz 
Coriolo, estará em nosso Estado no final deste 
mês, para manter negociações sobre a im
plantação dos projetas Planafloro e de Zonea
mento, dirijo-me a Vossa Excelência para fazer 
uma reivindicação no s_entido de que seja in
cluído na pauta de conversação um novo estu~ 
do de viabilização para a pavimentação da 
BR-429. 

Não apenas este Município de Presidente 
Médic~ mas praticamente todo oeste do Esta· 
do vem sendo penalizado com a deficiência 
desta rodovia, que representa hoje importante 
eixo na saída de produtos agricolas para o 
sul do país. 
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Gostaria também de salientar que o desen
volvimento de toda esta yasta região, encon
tra-se comprometido por falta dessa pavimen
tação, cujo plano de execução remonta ao 
Governo Jorge Teixeira, tendo sido posterior
mente postergado_ diante de supostas alega
ções de que o traçado desta rodovia agride 
reservas florestais e indígenas. 

Esta colocação, no entanto, não reflete a 
rea1idade e, acima de tudo, é fundamental le
varem conta a irilportância da BR-429, para 
a economia de todo o Estado de Rondônia. 

Assim sendo, como representante do Exe
cutivo de Presidente .Médlcl_ e_ interpretando 
a aspiração do povo da região oeste do estado 
espero poder contar com a atenção de_V~sa 
Excelência a _este pleito. 

Ao ensejo, reitero os protestos de elevada 
estima. 

Atenciosamente, GüsõtfBorges de Souza, 
Prefeito do Município. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANA 

Gabinete do Prefeito 
~sessoria de Imprensa 

Sr. Odacir Soares 
Senador 
Brasília- DF 

Em 26 de julho de I 969 

Os prefeitos municipais piesentes à reunião 
levada a efeitQ no dia 26 do corrente rnês, 
por decisão unânime, vem convidar Vossa Ex
celência para participar de wn encontro entre 
os Prefeitos dos Municípios de Rondônia, Se
nadores, D_eputados Federais e D_eputados Es
taduais, a ser realizado no dia .12_ de a_gosto 
vindouro, às 15:00 horas, no recinto da Câniá
ra Municipal de Ji-Paraná, para tratar do tema 
relacionado com a recuperação da BR-364 
e outros assuntos de interesse do Estado. 

Contando com a valiosa participação de 
Vossa Excelência, solicitamos c.onfirma~o da 
presença, reapresentando nossos protestos de 
apreço e consideração. 

Atenciosamente, José de Abreu Bianco, 
Prefeito Municipal-:- Ji-Paraná - RO. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So'usa) 
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
MATÉRIA A SER 

DEClARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~> 70, de 1984 
(n9 92Bn9,-ila CaSa de origem), que acres
centa parágrafos aos arts. 766 e 859 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n~' 5.452, de 19 de maio de 1943, 
e determina outras providências. 

-2-
MATÉRJA A SER 

DECU\RADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 83, de l984 
(n9 1.583n9, na Casa de origem), que introduz 

alterações na Consolidação das Leis do T raba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 
)9 de maio de 1943, para o fim de ampliar 
o alcance da estabilidade do art. 492 ao em
pregado que tenha_ exercido cargo de direção 
ou representação sindical e dá outras provi
dências. 

~3-
MA TÉRIA A SER 

DECU\RADA PREJUDICADA 

Projeto de. Lei .do_ ~oado n~ 2_08, de 198.5 
- _Çc;miplementar, de iutori1ido Senador Nel
son Carneiro, __ que altera dispositivo da Lei 
CCim-plemehtai" n'~ 7, de 7 de setembro de 
1970, que instituí o PIS, de modo a determinar 

-_que reverta_ em -favor dó trabalhador prejudi
~.?tdC?_a __ mul~ apllcada ao empregador pOr 
omtss&.o dolosa ou declaração falsa. 

O SR. PRESIDENTE -(Pompeu de Sou
sar- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 55 
minutos.) 

ATO DO PRESIDEI'ITE 
N9 201, de 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
da sua competência regrmental e regul.amen
tar,- em conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da-Cõnil5Sa0 DiretOra n" 2;-de 1973, e tendo 
em vlsta o qUe ·cõnsta do Processo no 
010.796/89-4, resolve rescindir o contrato de 
trabalho do servidor OlMo Assis Bandeira, As

-S!'!Ssor TécnicO do Gabinete do Senador Rã.i
mundo Ura, contratado sob o regim'e jurídico 
da COnsolidação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
a partir de 31 de julho de 1989. 
--Senado Federal, 3 de agosto de 1989. -:- _ 

Sen51_dor _NelsOn Carneiro, Presidente. 

PORTARIA 
N• 34, de 1989 

O Senh6f Primeiro Secretário do Senado 
Federal, rio uso de suas atnbuições regula~ 
mentares e tendo em vista os fatos constantes 
do Processo n" 0138.56/88-0, resolve repreen
der o servidor Afonso Rodrigues Viana, Ser
vente, Matricula n" 3062, do Quadro CL T !O
BRA. com base no disposto nos artigos 463, 
item I, e 466, item l, do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal, por falta de cumpri
mento dos deveres. 
_Senado Federal, 2 de agosto de 1989.

Senador Mendes Canale. Primeiro Secretário. 

PORTARIA 
N• 35, de 1989 

O Primeiro S~c_reiárto do Senado F ed.erãi, 
no uso de ~uas atribuições regulamentares 
e tendo _em vista os fatos constantes do Pro
cesso no 004059/89-l,_resolVe repreender o 
servidor José de Oliveira Andrade, Agente de 
Transporte Legislativo, Matrícula n? 2585, do 
Quadro permanente,_ com base no disposto 
noS artigos 463, item I, e 466, item I, do Regula-

• 

rnento Adminlstrativo do Senado_ Federal, por 
falta _de cumprimento dos deveresL __ _ 

Senado Federal, 2 de agosto de 1989. Sena
dor .Mende~ Canal e- Primeiro _Secretário~ 

PORTARiA 
n9 36, de 1989 

O~ Senhor Primeiro:-secretárlo do Senado 
Federal, no uso de suas atribuições reulamen
tares e tendo em vista os fatos_ constantes dos 
Processos n9s _012444/88-0 e- tn Õ706788-7, 
resOlve repreender o_ servidor Zenilson Vieira 
Batista, me<::âriico, matrícula 2912, do Quadro 
de Pessoal CLT, com base no dísposto nos 
artigos 463, item I, e 466, item I, do Regula
mento Administrativo do Senado __ F~dered. por 
falta de cumprimento dos deveresL 

Senado Federal, 3 de agosto de 1989. -:
Senador Mendes CanaJe; Primeiro Secretário". 

---coMISSÃO DEASSUI'ITOS 
ECONOMfCOS 

s~ Reunião, realizada 
em 21 de junho de 1989 

As dezessete__ horas do _dia vinte e um de 
junho de mil novecento~ e oitenta e nove, na 
_sala ele reuniões da eomissão, __ Ala Senador 
Alexandre Costa, sob a pres{dência do_Senhõr 
S~ador Jorge Bornhausen, Vice~Presidente 
no exercido da Presidência, com a presença 
dos Senhor~s Senadores Roberto_ CampOs, Al
mir G_abriel, Moisés Abrão, Irapuan Costa J_ú
nior, Jarl:ias Passarinho, Teotônio Vilela Fllho, 
Joã_o Calm_on,JoséAgripino, João Lyra, Salda
_nha_Derzi. Edison Lobão, Ney Maranhão~ Mau
r_Q Benevides, Nabor Júnior,_Nelson Wedekin, 
Ruy Bacelar e Ronaldo Aragão, reúne-se a Co
missão de Assuntos Eçonômicos. DeQcam de 
CompareCer, por mOtiVo justificado, os Senho
re_s Senadores Albano Franco, Gerson Cama
ta, Mansueto de Lavor_._Severo Gomes, Wilson 
Mart;ins,_Qdac_ir Soares, Carlos Chiarelli, Dirceu 
Carneiro; José Richa,· Ofavo.Pires, Carlos De
Carli, Maurício Corrêa e Jamil Haddad. Haven
do número regimentai, o Senhor Presidente 
declara abertos os trabalhos, dispensando a 
leitura da Ata da reunião_ anterior,-que é dada 
por aprovada. Prosseguirido, o Presidente con
cede a palavra ao Senhor SenaaOr Jarbas Pas
sarlilho para emitir seu parecer, na qualidade 
de relator dã. matéria, sobre a Mensagem n~ 

-115/89 - "Do Senhor Presidente da Repú
blka, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral a proposta do Senhor Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a República Fede
rativa do Brasil, através do Ministério do EXér
cito, a contratar operação de crédito __ extemo 
no valor de até US$ 22384,095.92, junto a 
um ~oonsõrCfo de bancos franceses liderados 
pelo Banqu_e Nationale_de Pa~:is"- favorável 
nos termos do projeto de Resolução que apre
senta. Não havendo discussão a matéria é pos
ta em votação, sendo aprovada por unanimi
dade. Em seguida, o Senhor Presidente escla
rece que dará continuidade ao processo de 
votação dos destaques apresentados aO PLC 
09/89, de autoria do Deputado Firmo de Cas
tro, iniciada na reunião realizada no dic;:~ ;;Inte
rior. Assim sendo, passa a palavra ao Senhor 
Senador Saldanha Derzi, autor do destaque 
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de número 09, para que faça· a -sua defesa. 
Não obstante, o Senhor Senador Saldanha 
Derzi alegando que seus outros dois desta
ques, de n"'s 08 e 1 O, -respectiva-mente, versam 
sobre a mesma matéria, adianta que fará uma 
s6 defesa para todos eles. Neste momento, 
o Senhor Senador RaimundO Ura, justifi-cando 
seu atraso, assume a presidência da reunião, 
colocando em votação os _referidos destaques 
do Senador Saldanha Derzi; toâos rejeitadoS. 
A seguir, o Senhor Presidente conce_de a pala
vra ao Senhor Senador Almir Gabriel para que 
proceda à defesa de seu destaque de n~ 03. 
Colocado erii votação e verificandO.:Se o erri
pate, o Senhor Presidente, com o seu voto, 
define a votação pela rejeição do destaque. 
Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor 
Presidente confere a palavra ao Senhor Sena-· 
dor José Agripino para que defenda seu desta
que de n~' 01 que, colocado em vo~ção, é 
rejeitado. A esta altura, o Senhor Sena,dor Rai
mundo üra passa a presidência ao Senhor 
Senador Jorge Bomh8usen, paia poder defen
der o destaque no 06, de sua autoria. o desta
que é rejeitado pelo plenário da Comissão, 
e o Senhor Senador Raimundo Lira reassUme 
a presidência Logo a seguir, passa a palavra 
ao Senhor Senador Almir Gabriel para que 
defenda seu segundo destaque de n9 04, que 
consiste na emenda n9 28 que altera os per
centuais constantes do parágrafo único do ar
tigo 69 do Projeto. Após uma longa discussão 
entre os Senhores Senadores presentes, sub
t;nete a votação a emenda em questão, que 
e aprovada com o voto de desempate do Se
nhor Presidente. Em seguida, usa- da palavra 
a· Senhor Senador Mauro Benevides para-su
gerir, dadas as pequenas alterações sofridas 
pelo seu Substitutivo, considerando-se _os 
poucos destaques aprovados, e à premência 
do tempo tendo em vista o recesso parlamen
tar, que o mesmo seja considerado desde_ já 
o texto fina] aprovado pela Comissão. O Se
nhor PreSidente submete ao plenário a suges
tão do ilustre re1ator da matéria, sendo a mes
ma aprovada. Dando prosseguimento à reu
nião, o Senhor Presidente coloca_ em votação 
o requerimento n~' 01(89, que visa convidar 
o Senhor Ministro da Aeronáutica, Tenente
Brigadeiro-do Ar, Octávio Júlio Moreira Uma, 
a comparecer a esta Comissão a ftrn de fazer 
uma exposição sobre o Programa 1\MX, a car
go do seu MinistériO, que é aprovado. Pross_e
guindo, o Senhor Presi~defl!e concede a pala
vra ~o Senhor Senador Nabo r Júnior para que 
em1ta seu p~recer s9b_!:_~ a Mensagem no 
041/89- "Do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral proposta do Senhor Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizado o Governo da União 
a contratar operação de crédito externo suple
mentar, de natureza financeira, no valor equi
valente a até DM 3.900,000;00, junto ao Baye
rische Vereinsbank Aktiengesellschaft (Banco 
da Bavária). "O relator é favorável nos termos 
do Projeto de Resolução que apresenta. Colo
cado em discussão o referido parecer, o Se
nhor Senador Nelson Wedekin pede Vista do 
processo, e é atendido pela presidência. Face 
ao adiantado da hora, o Senhor Presidente 
comunica que os demais itens da pauta (PLS 

062789, PLS 103/89, PLCU78/88, PLS 122/89 
- Complementar, PLS 037/89, PLS 116/89, 
PL.S 057 (89 e PLS 98, de 1989) serão aprecia
dos numa próxima reunião. Nada mais haVen~ 
do a tratar, o Senhor presidente declara encer
rada a reunião, lavrando eu, Dirceu Vieira Ma
chado Filho, Secretário da Comissão, esta ata 
que, -lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Preslde:pte. 

6• Reunião, realizada 
em 28 de junho de 1989 

Às dez horas _do dia vinte e oito de junho 
de mil .novecentos e oitenta e nove, na sala 
de reuniões da Comissão, ala Senador Alexan~ 
dr_e Costa, sob ã Presidência do SenhOr Sei-la
dor Raimundo Ura, presentes os Senhores Se
nadores Nelson Wedekin, Mansueto de Lavor, 
P-'tarco Madel, João Calmon, Jorge Bonhau
sen, Nabor Júnior, Ronan Tito, Leopoldo Pe
res, Edison Lobão, José Richa, Jamil Haddad 
Ronaldo Aragão, João Menezes, Luiz Viana' 
Chagas Rodrigues,. Jarbas PasS~rinho, Leit~ 
Chaves, Ney Maranhão, Saldanha Derzi, Aureo 
Melo e do Deputado Victor Faccfoni, reúne--se 
a Comissão de AsSuntos Económicos. Dei
xam de comparecer, por motivo justificado, 
os Senhores Senadores Albano Franco, Almir 
Gabriel, Ger.,son Carriata, lrapuan CosTa JúniOr, 
João Lyra, RuyBacelar, Severo Gomes, Wilson 
Martins, Odacir Soares, Carlos Chiarelli, Dirceu 
Camerro;Teotôn!o Vilela Filho, Olavo Pires, 
Carlos De'Carli, Roberto Campos, Moisé_s 
Abrão e Maurício Corrêa. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declara aber
tos os trabalhos, dispensando a Ata da reunião 
anterior, que é dada por" aprovada. Prosse
guindo, o Senh<?_r _Presidente anuncia a pre
sença do Excelentíssimo Senhor Ministro da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Octá
vio Júlio Moreira Lima que, acompanhado do 
Tenente~Brigadeiro-do-Ar Lélio Viana Lôbo 
do Brigadeiro-do-Ar Ajaz Barros de Melo e d~ 
Dr. Ozilio Carlos Silva -· Dtretor Presidente 
da Embraer, comparece, atendendo a convite 
feito por esta Comissão, a reunião de hoje 
para discorrer sobre o Programa AMX. o qual 
está sendó desenvolvido sob os auspídos do 
Ministério da Aeronáutica. A seguir, o Senhor 
Presidente _concede a palavra ao Senhor Ro
nan Tito, em acolhimento a questão de ordem 
por ele próprio levantada, que registra sua pre~ 
sença esclarecendo, no entanto, ao Senhor 
Ministro que está Sendo solicitado em Plenário, 
pois o Congresso Vive, ne-sses dias que antece
dem o recesso parlamentar, em regime de 
esforço concentrado. Não obstante, solicita ao 
Senhor Senador Leopoldo -Peres que, na con
dição _de Vice-Uder, represente a Liderança 
em seu lugar, retirando~se em seguida. Reto
ma a palavra o Senhor Presidente, Senador 

-Ráimurido_ Lira que, retirando os ç:omentários 
do Senhor Senador Ronan Tito, sobre a pre
mência de tempo que paira sobre os trabalhos 

_ do f..egfslativo, passa a palavra ao Senhor Mi
nistrS>, para que faça sua explanação. Limitan
do-se a esboçar o contexto histórico e econó
mico que determinou, de certa maneira, "a 
entrada do Bray;il em um programa cof'!iunto 
com o Govemcilfãlléino; no desenvolvimento 

e produção da-aeronave AMX"; o Senhor Mi
ilfstro, com a anuência dm; senhores Senado
r~, passa a palavra ao Tenente~Brigadeiro
do-Ar Lélio Viana Lôbo, DiretorkGeral do De
partamento de Pesquisas e Deserivolvimento 
- Deped, para que discorra detalhadamente 
sobre o Progr~ma AMX. Após descrever de 
maneira clara e objetivil: todas as etapas, as 
características técnicas e a estrutura adminis
trativa do Programa, o Tenente-Brigadeiro-do
Ar Lélio Viana Lôbo ressalta que o referido 
Programa não se restringe a equipar a- fõrça 
Aérea_ Brasileira com uma aeronave de ataque, 
mas sim a capacitar ·tecnologicamente nossa 
indústria aeronâUtrca, poSSlbilitãndo~n,e a pe
netração no mercado internacional. Encerra
da a exposiç.3.o, o senhor Presidente:senador 
Raimundo Ura, franqueia a palavra para inter
pelações, fazendo uso da mesma os SenllofEis 
Senadores Ronaldo Aragão e Jamil Haddad. 
Tomaram parte nas resposta-s às {ndagãções 
do Senhores S-enadores, o Senhor Ministr_o 
da Aeronáutica, o Tenente-Brigadeiro-do-Ar e 
o Diretc?r da Embraer. A seguir, o Senhor Presi
dente passa a palavra ao Vice-Presidente, Se~ 
nador Jorge Bornhausen, que deseja apenas 
agradecer a iniciativa do Senador Raimundo 
Ura, de através de seu convite _ao Excelen
tíssimo Senhor Ministro da Aeronáutica, trazer 
ao conhecimento-desta COmissão o histórico 
e o futuro do Programa AMX. Parabeniza, ain
da, aqUele .Ministério que, fazendo jus ao seu 
orçamento- um dos mais altos---vem man
tendo a dinàinica de sua _empresa, a Embraer, 
de maneira_ transparente. Não havendo mais 
quem queir~""llsar da palavra, o Senhor Presi
dente agradece· a presença do Exc"elentí.Ssímo 
Senhor Minstro da Aeronáutica T enehte-.Bri
gadeiro~do-,1r _Octávio Moi-elia Uma, do. Te
nente-Brigadeiro-do-Ar Lélio Viana Lôbo, do 
Brigadiro-do-Ar Ajãx Barros de Melo e do Dire
tor ~residente da Embraer _Dr. Ozilio Silva, 
enaltecendo o brilhantismo das exposições. 
O intéiro teor-dos debates será publicado, após 
a tradução_ -das notas taquigráficas e o com
pleto registro dab1ográfico, no Diário do Con
gresso. Naâa maiS hcivendo a tratar, o-Seilhor 
Presidente declara cumprida a finalída:de dã 
eu, Dirceu Vieira MachadO Filho, SeCretáriO 

da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada será assinada pelo Senhor Presidente. 
-Senador Raimundo Lira. 

An&o à Ata da 6' reunião da Com1Ssão 
de Assuntos Econõmicós, red!iiãdéi em 
28 de junho de- 1989~ àS 10:00 hOras, 
referente à ''Exposfç<io do Senhor MimS
tro :da Aeronáutica, Teiiênte-Biígadeiro~ 
do-Ar, OtáVio Moreifa Uma, acompanha~ 
do dos senhores Tenente-Brigadeiro~do
Ar, Lélio Wana Lobo, Tenente--Brigadei
ro-do-Ar, Ajax &rros de Melo e do Dire-
tor-Presidente da Enibraer, Engenheiro 
Ozílio S11va·: Que se publica deviclamente 
autorizado pelo Senhor Presidente. 

Presidente: Senador Raimundo Ura 
Vice-Presjdente: Senador Jorge BOmhausen 

Íntegra do Apanhamento Taquigráfico. 
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O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Está aberta a reunião. . 

Meus Senhores e minha$ Senhora_s, temos 
a grata satisfação de contar, nesta s~ssão es
pecial, com a presença do f:x9 Sr. Ministro 
da Aeronáutka, Tenente.-Brigadeiro-do-Ar 
Otávio Moreira Uma, acompanhado do Sr. Te
nente-Brigadeiro-do-Ar, Lélio Viana Lobo, do 
Sr. Brigadeiro-do-Ar, Ajax Barros de Melo e 
do Sr. Diretor-Presidente da Embraer, Enge
nheiro Ozmo Silva. 

Hoje, aqui no Senado Federal, estão sendo 
realizados algumas sessões especiaís, além do 
encontro coordenado pelo Presidente do Se
nado Federal e das Lideranças Partidárias, 
com vista ao Pacto Social. Portanto, esta ses
são especial não tem o número que seria o 
desejado, pela irriPortância dos assuntoS que 
serão abordados aqui, nesta Comissão. 

COiiVidãffiOs o" Ex'í' Si. Ministro da Aeronáu~ 
tica, com a aprovação do Plenário da Com.is~ 
são, para que S. Ext fiZesse, aqui, uma ·expo
sição a respeito do Projeto AJolt~X Senl dúvida 
nenhuma, é um assuritó de extrema impor~ 
tância, porque envolve dois campos absoluta
mente importantes para o nosso País, S.eja sob 
o aspecto político, económico e, também, sob 
o ponto de vista de segurança nadonat 

O Projeto AM~X envolve dois aspectos im~ 
portantes: o de tecnologia de ponta e o de 
segurança nadona1. 

Passo, portanto, neste inStante ... 

O SR. RONAN TITO - Uma questão de 
ordem, por favor, Sr. Presidente. 

O Sr. PRESIDENTE (Raimundo Ura) -
Atendido, Sr. Líder. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente desta 
Comissão, Sr. Ministro, Tenente-Brigadeiro 
Otávio _Moreira Uma, Srs. C&npafiheiros do 
Ministro, pedi esta questão de ordem- porque 
temos na Casa, hoje, diversos evento_s. O Pie~ 
nário do Senado Federa], indusive, déve co~ 
meçar a funcionar daqui a pouco com a vota
ção de algumas matérias. EstamoS há três 
anos sem recesso e temos que votá~las antes 
que possamos_entrar em recesso. Temos-tam
bém- a visita do Ministro Jader Barbalho -
fcii fõ"e"u cOlega como Deputado -, e a Casa 
recebe S. _EX', hoje, para esclarecimentos da 
Previdência 

Além disso, estamos tentando, Sr. Ministro, 
uma grande concertação nacional para ver 
se podemos conter esse ímpeto inflacionário 
que pade chegar até à hiperinflação. Recebe
mos, na sala da Presidência do Senado, repre
sentantes da sociedade _civil organizada. Vem· 
hoje, aqui, o Presidente da CNBB, de quem 
vamos ouvir as sugestões, 

Por isso tudo, primeiro quero registrar a mi
nha presença e dizer que esta Casa se -sente 
honrada com a vista de V. EX' e de ,sua augusta 
comitiva. 

Queria fazer uma breve referência, se me 
fosse permitido, Sr. Presidente, ao meu conter·~ 
râneo ilustre e amigo, Dr. 0ZI1io SUva, que é 
dessas inteligências fulgurant~s que honram 
não só Uberlândia, em Minas Gerais, más todo 
o BraSil. . .. 

De maneira que peço ao Vice-Uder, Sena
dor Leopoldo Peres, que fique aqui fazendo 

as v~s da Liderança. Para não atrapalhar 
mais, queria pedir licença, sem antes levar os 
meus ~cumprimentos ao Ministro da Aemo
náutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar, Octávio 
Moieira Uma. 

Muito obrigad~ e desculpe-me por inter-
romper a reufllâo. -

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Caro Senador Ronan Tito, a sua questão de 
ordem apenas veio dar grandeza à nossa reu
nião. Portanto, ficamos honrados com a sua 
interferência. Reforço as suas palavras a res
peito do ilustre mineiro, Dr. Ozílio Silva. 

Já tive oportunidade de visistar a Embraer, 
e realmente a su;:J administração,·a forma co
rno aquela empresa é administrada é um dos 
grandes motivos de orgulho do nosso País. 
A Embraer passa a ser, naturalmente, um pa
râmetro e -nós, como_ economistas, adminis
tradores ou Parlamentares, não devemos ser 
radicais com relaç!o à iniciativa privada o_u 
-ao setor público. Achamos que existem coisas 
muito boas na administração pública _como 
Íla iniciativa privada. 

E Embraer serve de referência para que 
possamos analisar -essas questões Com mais 
racionalidade_ e bom senso. 

Reforço as suas palavras a respeito do En-
genheiro Ozílio Silva. --- __ _ 

Neste inStante, peço permissão- aos meus 
éáfos Senadores para-passar a palavra ao Sr. 
Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio 
Moreira Uma. 

ci SR. OTÁVIO MOREIRA LIMA - Exm• 
Sr. Senador_Rairo_undo Ura, Presidente da Co
missão de Assuntos Etónômicos, Exm~ .Srs. 
Senadores convida_dó_s, desejava expor, de 
uma: forma breVe, alguns pensamentos, algu
mas afirmações relativas ao Programa AM-X 
e, em seguida, passar a palavra ao Tenente
Brigadeiro; LéliO Viana Lobo, que foi um dos 
planejadores desse projeto e que vem acom
panhando há dez anos o seu desenvolvimento. 

Desde a su~_çrjação, ern1SI41, tem o Minis
tédo da Aeronáutica colocado, com uma de 
s_l)as a,çõ.e.s prioritárias, a_ implantação, no País,
d_e_uro_c_o_!Ilplexo de pesquisa, desenvolvimen
·ro _e infra-estrutura induStrial no campo ae
roespacial, sempre consciente de que ele ê 
um elemento.essencial para o suporte de uma 
força aérea capaZ de cumprir com suas obri~ 
gações constitucionais, além de constituir~se 
em imptils!onador de impOrtante pólo de tec
nologia de ponta. 

Com vfsta·a atingir esse objetivo, os nossos 
ant_e<:e5sores, basead~is na experiência e no 
Catninho trilhado por países desenvolvidos, ·di
rigiram suas ações prihiefras-à criação do ne
cessário embasamento de recurs_os humanos, 
coin a formação de engenheiros aeronáuticos 
e eletrônlcos, no PaíS e no- exterior, e. logo 
que foi passivei, com a criação, em 1947, do 
ITA -lnstitúto Tecnológico "da Aeronáutica 
- nos mold~ e çom a assessoria do M;:issa
chusetts lnstitute of Tecnology. O !TA, entre
tanto, era Sé) uma eScola de alto nível para 
preparação iriicial de uma mão-de~obra capaz 
de receber felevadã capacitação, através do 
trabalho_ oriêhtéidô em pes"qüisa básica e apli~ 
cada. Assjm, criamos o _erA, constituído de 

vários inst:J.'tutos, todos orientados para o obje~ 
tivo final de implantar no País uma infra-es
trutura industrial aeronáutica. 

Senhores, em 27 anos saímos de uma von
tade manifesta e colocamos no ar o "primeiro 
avião brasileiro, projetado e construído por 
nosSoS eOgenl1eiros e operários, o B.:indeiran

_te. Para isso, foi necessária a criação __ da Ern
braer, porque entre o pesquisar, o projetar e 
o f.:iDacar em escala industrial existe um longo 
caminho a percorrer na absorção de proces
sos tecnológlcos e ger_enciamento de projetas 
complexos. 

Chamo a atenção para a coerência da polí
tica desenvolvida pelo Ministério da Aeronáu
tica, ao" reconhecer que só atingiríamos a ma
turidade no campo aeronáutico passando pela 
escola _e a pesquisa, para chegarmos final-
mente ã produção. _ 

Peço-lhes desculpas por enfatizar o que po
de parecer óbvio. Contudo, neste nosso País 
de tantas crises, conseguimos operacionalizar 
a fórmula simples de formar competência pa
ra fazer. 

É nosso mister trazer. também, aos Senho
res, a verdade de_que_ o nosso obj~tivo é maior 
do que apenas colocar o País em condições 
de produzir avfã.és de pequenO porte para o 
atendimento de uma limitada demanda de 
trãnsporte ãéreo à flível nacional. 

O Brasil é gr.:iilde. Corno são imensas as 
suas necessidades, não só nos setores de 
transporte aéreo, corno também na áreas de 
segurança! Sempre foi entendimento das ad
ministrações do Ministério da Aeronáutica ser 
politicamente inaceitável que a nossa depen
dência externa nos colocasse à mercê da con
veniência daqueles que dominam as teCnolo
gias vitais para a nossa capacidade de articü
lação no cenário internacional. 

Ao final de_ década de 70 estava o Ministério 
da Aeronáutica preocupado em encontrar 
meios e formas de posslbllitar que a Embraer 
pudess_e ter acesso a níveis tecnológicos mais 
àvailçados e que ã iildCiStria-·aerm1áutica de
equipamentos pudeSse iriicial ã sua caminha
da, em busca de uma redução de dependência 
externa do setor, não só quanto ao forneci~ 
menta de produtos, como também, e princi
palmente, numa primeira etapa, a geração de 
uma corripefênciã -de apoio aos produtos no 
próprio País. Apresentava-se-rres _um caminho 
árduo, diffcil, distante, mas, _por isso menos 
e apesar disso, obrigatório para -uma-Indústria 
que se pretendia fosse pujante no futuro. 

Em resUmo, era essenciã.l desenvolver-se 
um programa adequado de capacitação tec
nológica de nossa indústria aeronáutica. 

Por outro lado, à mesma época, os estudos 
do Estado-Maior da Aeronáutica, com vistas 
ao atendimento da diretriz de planejamento 
militar em vigor, idéii.tificararn a ne-CesStdade 
e a conveniência de equipãrar-se a_ForÇa Aé
rea Brasilerra com uma aeronave -de ataque 
com determinadas características operacio
nais. Surgia, portanto, uma opórtuhtaaae real
mente excepcional de conjugar os dois objeti
vos: capacidade tecnológica da fndústria e 
atendimento às necessidades operacionais aa 
Força Aérea. 

Várias opções foram estudadas, tendo-se 
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conduido que a de melhores condições ope-
racionais, econômicas, financeiras e tecnoló
gicas seria a entrada do Brasil em um progra
ma conjunto com o governo italiano, no de
senvolvimento e produção da aeronave AM-X, 
já então em início de projeto pelas indústrias 
italianas Aeroitália e -Aermacchi, para atender 
aos requisitos da Aeronáutica Mllitar Italiana. 

Senhores, estou seguro em afirmar que este 
é o fórum adequado para levarmos ao povo 
brasileiro e obter a sua aprovação e a sua 
solidariedade para um programa aeronáutico 
de elevada significação sócio-econômlca . 

.t necessário desmistificar a aeronave AM-X 
como objetivó único e fmal desse projeto. De 
fato, o AM.-X é apenas o instrumento de um 
programa muito mais ambicioso .. graças ao 
qual absorvemos ama- elevada gama de co
nhecimentos, que nos permitiram a fabricação 
do Brasília, com mais de 416 unidades vendi
das; do CBA-123, com opção de compra de 
80 aeronaves; e, finalmente, com o lançamen
to do CBA-145, priméira aeronave brasileira . 
a jato, que se prenüncia como um grande 
sucesso. 

Devo ressaltar que não incomoda aos paí
ses desenvolvidos se o Brasil possui mãis 79 
aeronaves de combate. Isso é irrelevante. Inco
moda-os, sim, isso sJm, o fato de- podennos 
produzi-las com a tecnologia que nos negam 
e que a duras penas estamos a desenvolver. 

É importante enfatizar, ainda, o alcance do 
programa em sua sinergia com outros setores 
de produção, como metais especiais, mate
riais compostos, eletrônica de _última co"'cep
ção, mecânica fina, informática e tantos ou
tros. rião menos importante é a preparação 
do nosso parque industrial para o suporte lo
gÍstico de uma _extensa gama de aeronaves. 
~ sabido que 60% do ciclo de vida de um 
avião está no após-venda, _o que permite aos 
grandes fabricantes a prática de preços baixos 
de venda em troca de uma onerosa logística 
de manutenção. 

Finalmente, deixo com os Srs. a compreen
são de que o programa erroneamente chama
do AM-X tem beneficiado, direta e indireta
mente, mais de uma centena de indústrias, 
devido ao seu efeito multlçilicador com o enga
jamento de mã&-de-obra altamente especia
lizada, em contraposição aos projetas sempre 
estimulados pelas mu1tinaclonais de emprego 
de mão-de-obra intensivo e barata. 

Com a anuência de V: Ex~. paSso a p.:liavra 
ao Tenente-Brigadeiro-do-Ar Lélio Viana Lo
bo, Diretor-Geral do Departamento de Pesqui
sas e Desenvolvimento, que discorrerá sobre 
o programa com mais detalhes. Muito obri
gado. 

O SR. LÉUO VIANA LOBO- Exme Sr. Pre
sidente da Comissão de Assuntos Ecoriômi
cos do Senado, Exm~ -STs. Senadores, Srs. 
convidados: 

Recebemos a incumbência de passar aos 
Srs. algumas idéias a respeito ao programa 
AM.-X propriamente dito. Procuraremos fazê
lo, seguindo um roteiro mais ou menos sim
ples e extremamente extenso. De maneira que 
vamos nos ater aos aspectos mais importan
tes. Faremos um breve histórico, para comple-

mentar as _inJormaçôes dadas pelo Sr. Mínis
-trÕ; falarémos: o que é a- aeronave AM-X. o 
que é realmente esse avião, suas caracterís
ticas; falaremos sobre os aspectos gerenciais, 
algo de muita iportânda num programa dessa 
natureza; e daremos aos Srs. uma idéia do 
desenvolvimento industrial do Programa. O 
programa AM-X. a realidade, iniciou por volta 
de 1975, quando o Estado-Maior da Aeronáu
tica, em trabalho conjugado com a Embraer, 
identificou a necessidade de especificação de 
uma aeronave de ataque para complementar 
a sua força e, principalmente, com o objetivo 
de atendimento à diretrizes de política militar. 

Naquela oportunidade, foi feita uma especi
ficação preliminar na aeronave, que chegou 
a denominar-se AX. Enfrentamos dificuldades 
à época, principalmente no campo tecnoló
gico, juntamente com o problema de um pro
grama de longa duração. Para se ter uma idéia, 
um programa como _o Programa PJI\-X é algo 
que_ temos que pensar por 30, 40 anos, às 
vezes um pou~o mais. A vida de um avião 
dessa natureza, ap6s do início de operação, 
ronda em tomo de 25- anos, talvez, 30 anos. 
Com mais 1 O ou 12 anos no processo de 
Projeto de deser1volvimento- e produção, che
gamos aos 35, 40 anos. 

De maneira que não é fácil fazermos real
mente planejamento a prazos tão longos, den
tro de um contexto em que os plenejamentos 
longos não são uma normalidade. Foi exata
Tnei1h; po:r isso que o Ministério da Aeronáutica 
passou a estudar novaS opções. Além_ disso, 
um programa desse porte diijcilmente é leva
do por uma nação apenas, porque os custos 
são muito- elevados. De maneira que o Minis
lério da Aeronáutica, pesquisando soluções, 
acabou encontrando a.melhor delas: uma so
lução -corrr- o-governo italiano. E a solução 
com -o governo italiano. Obviamente tem algu
mas particularidades. 

A primeira particularidade é que estávamos 
num es1ado tecnológico ·ainda dentro do con
texto normal de indústria aeronáutica incipien
te. Àquela época, fabricávamos o Bandeiran"te, 
estávamos já começando a p_ensar no Brasília, 
fabricávamos alguma coisajá do Xingú, mas, 
de um modo geral, eram aeronaves simples. 
PrecisáVamos galgar um novo estágio de tec
nologia. 
--A parceria com os italianos nos levava à 
__pa~c~r!_ª_com um pais_que, em__l:!o@_bastante 
avançado tecnologicamente, era aquele que 
mais se aproximava de nós. As outras opções 
estudadas foram associações com os france
ses, com os ingleses, com os alemães. 

Verificamos que a diferença de nível tecno
lógico era razoavelmente grande, além de ou
tras particularidades do programa, o único 
pro!;;jrama _que realmente existia_ no_ mundo, 
em inícfo, portanto, obedecendõ a todo o ciclo 
4e p:odução de uma aeronave, que começa 
obviamente com a preparação de especifica
ções e requjsitos, passa por uma fase de ante
projeto, ITiais adiante pela fase de projeto de 
construção de protótipos e, depois, pela parte 
de industrialização e produção. Esse ~ um ci
clo mu_ito grande em todas as suas fases, prin
cip~mente nas primeiras, que têm um conteú
do tecnológico muito grande. 

De maneira que o Ministério da Aeronáutica 
procurou fugir à simples parceria para a pro
dução de uma aeronave já existente, porque 
esse tipo de associação nos levaria basica
mente_à fabricação de alguma coisa já proje
tada, e as nossas pretensões levavam-nos a 
caminhar para a área de projetas, que é aquela 
que traz o maior tributo tecnológico. 

Dentro dess_e __ contexto, chegamos_ a 
1979/1980, eni tõdO-o trabalho com os itaÜa
nos. O Programa foi analisado dentro do Oe
vemo, pela sistemática da época, por um gru
po interministeria1 composto do Ministério das 
Relações Exteriores, Ministério da Faz_enda, 
Ministério da Indústria. e do Comércio, Secre~ 
taria de Planejamento da Pre:!;iidência da Repú
blica, além do Ministério da Aeronáutica 

_Feitas as análise"s neceSsárias; Chegou-se 
à conclusão de que o Programa tinha todo 
interesse sob o ponto de vista tecnológico, 
tinha _CO[;Jdiç:ões econômicasl tinhe condições 
fmanceiras ou teria coÍldiç:ões financeiras. É 
importante ressaltar que as análises foram fei~ 
tas dentro do contexto da época, 1980. En
frentamOs problemas um pou_co maís adiante, 
já a partir de 1982, como os Senhores bem 
sabem. 

Cumprirido esse ciclo de trabalho, chega
mos à conclusão de que o passo seguinte 
seria a fonnalização _legal dess~ Programa. E 
a fonnalização foi feita através da aprovação 
de uma exposlção de motivos feita em 22 
de dezembro de 1980. Naquela exposiçãQ de 
motivos, que foi aprovada pelo Senhor Presi
dente da República, o Ministerlo ·da Ae.:onáu~ 
tica fez Um delineamento dos reais objetivos 
do Programa, que vamos passar a mostrar 
aos senhores. _ 

O piimeiro; mas, como_disse o Sr. Ministro, 
não o mais importante, seria dotar a Força 
Aérea Brasileira de uma frota -de 79 aviões 
modernos de ataque, com um raio de ação 
superior a mil quilómetros, e portando quatro 
mil libras de carga bélica. 

O porlto realmente mais importante do Pro
grama está no segundo item: propiciar uma 
capacitação à indústria aeronáutica nacional, 
que lhe permita construir aviões militares 
complexos e, assim, colocar~se no campo de 
vanguarda das indústrias aeronáuticas mun
diais, garantindo s_ua permanente atuação. 

De forma nenhuma, pensamos que o Pro
grama AMX nos levaria para a plenitude da 
parte final. Nós não imaginamos que com o 
Programa AMX onde_ entrarÍa!"flOS como mino
ritários, atirighíamos a capacidade de real
mente- construir os aviões militares_ de todos 
os portes, em todos os níveis. 

Mas entendemos,- e entend1amos àquela 
época, que tecnologia se adquire passo a pas
so e é com-o a vida~ precisamos viver cada 
uma das etapas para realmente chegar à ma~ 
turidade. Aqui é exatamente a mesma coisa. 

Foi criado um programa: economicamente 
viável, complementado por um alto potencial 
de exportação, provendo p_la!los de carga à 
indústria aeronáutica e às multiplas indústrias 
associadas, com duração de m8is de 1 o anos. 

Esse é realmente um ponto importante. As 
grande dificuldades que todos têm de entrar· 

., 
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em programs industriais; é eXtainente a garan
tia de carga industrial compatlvel com os ní
veis empresariais. 

De maneira que nós víamos tainbérri, nesSa 
associação com os italianos, ó _crescimento 
do volume de encomendas de partidas. Na
quela oportunidade, foi definido que os italia
nos adquiririam 187 aeronaVes e, o Brasil, 79. 
Chegávamos já a 266 aeronaVes que, adido~ 
nadas à parte de peças de reposição etc., se 
constituíram num embasamento realmente 
sólido para a partida de uma produção indus
bial de uma aeronave dessa caterogia. 

Não menos importante seria o estabelec:i
mento de uma experiência do Mintstério da 
Aeronáutica, mas não só do Ministério_ da Ae
ronáutica, das próprias indústrias, na gestão 
de grandes projetes de cooperação interna
cional. Cursos de projetas modernos, real
mente como eu já disse, não podem normal
mente ser suportados a não _ser por uma ou 
outra nação. Eu diria _qUe o único que suporta 
sozinho, hoje, um programa deSse porte, com 
tranqüilidade, são os Estado·s Unidos. A Fran~ 
ça tem tentado a duras penas e não tem logra
do êxito em seus programas. Todos os outros 
exemplos que estão aí, como a Inglaterra, a 
Alemanha, a própria ltá1ia, têm trabalhado no 
sistema de consórcio. 

Com isso, os Selihores viram quais foram 
os reais _objetivos do Programa. ComO· decor
rência desse Programa, o passo seguinte seria 
a formalização a nível internacional. E isso 
realmente foi feito, _atr_avés de um _ajuste com~ 
plementar ao acordo básico de cooperaç_ão 
técnica Brasil-Itália. O acordo tinha sido fir_ma
do em 1972, com algumas modificaÇões em 
1977. Realmente não tinha aind<J. nada consis
tente no seu bojo. O Programa NIIX foi o pri
meiro a ser inserido no contexto do acordo 
de cooperação básica. foi feita __ a sua introdu
ção através de um ajuste_ complementar, for
malizado por troca de notas díplomáticas entre 
o Ministério das Relações Exteriores e o Minis-
tério de Relações Exl:.eriore_s_it<J.l!aoo._ __ _ 

De maneira que esse ajuste complementar, 
além de introduzir o Programa Nt1X a nível 
diplomático, estabeleceu determinadas regras 
fundamentais para um programa, principal
mente, da duração do Programa A!"'X. 

Aquele documento determinou que os res
ponsáveis pela condução do Programa, nos 
dois países, sedam o Ministro da Aeronáutica, 
no- Brasil, e o MiniStro da .Defesa, na Itáliá, 
podendo obviamente delegarem as partes ao 

·Executivo e.aos seus órgãos. 
Além disso, o ajuste complementar procu

rou delinear os contornos das obrigações dos 
dois países. Dentro dessas obrigações, uma 
se nos apresenta como bastante importante: 
seria o compromisSO dos dois países de faze
rem todos os esforços possíveis para realmen
te executar o programa dentro do que estava 
planejado. 

Além disso, estabeleceu alguns aspectos 
gerenciais importantes. Crio-u -uma Comissão 
Diretora do Programa- vamos ver um pouco 
mais adiante - ~delineou suas responsabi
lidades. A particularidade d.essa Comissão Di
retora é __ que, embora o Bras11 seja minoritário 

il6 Programa, a nossa participação ·em custos 
é da _ordem _de 30% e a dos italianos é de 
70% ,_temos os mestrias _direitos, não só quan
t9_ à participação e quanto às tomadas de deci
sões, mas também no que se refere ao acesso 
à documentação e ao acesso ao projeto, ao 
conhecirnentQ do projeto. 

De_maneir;:,: _gue istó, para nós, foi realmente 
uma vitória, porque a experiência de associa
ções internacionais gesse tJorte tem mostrado 
que h?t uma tendência, razoavelmente com~ 
preensível, de o nível de_ acesso ser propor
cion<J.l ao nível de empenho financeiro. 

Varrias passar, agora, àS -características da 
aeronave N"!X. 

A aeronave N"'X é um avião de ataque idea
lizado pelo Estado-Maior, através de det<~rmi
nados requisitos básiCoS. A filosofia básicã. po
de ser expr~~sa em alguns pontos importan
tes. Esse su!Jsônico, segundo o Basco, nós 
já teremos também, numa versão do BoSCO, 
para treinamento, basicamente, e _missões se
cundárias de reconhecimento armado e su
po_t_:f.e aéreo tátil de operação. -

As características principais são: boa perÍor
mance de petrolagem, usando pistas um pou
co mais curt~ e men~~ preparadas, compa
tíveis com a realidade brasileira principalmen
te; efetiva capacidade de penetração com o 
máXimo de cargas militares- vamos ver um 
p_ql)co mais adiante alguma coisa sobre isso; 
excelente Ciiracterísticã-~ vôo a b.c:~,ixa altitude, 
é eSSa uma c:aracterístk . .:Umportante. As aero
!JÇ~VeS de múltiplo emprego normalmente são 
penalizado em alguma coisa. t: muito difícil 
prOjetar-Se- uma aeronave com excelentes 
condições de vô_o a baixa altitude, de vôo ra.:: 
zante, -_ c.om problemas de turbulência etc, e 
um vôo .de grandes altitudes. De maneira que 
·oplamo_s-por uma aeronave de boas caracte
risticªs de_baix_a._ altitude, exãtamente porque 
a missão principal da aeronave é a superficie; 
alta ptedsãb de navegação e destina a-_ataque 
em ambiente hostiL Charriamos de ambiente 
fl.ostil os ambientes normais de hoje que têm 
algum contexto de combate eletrônico dos 
mais sofisticados. O ambiente se torna muito 
automatizado e, portanto, multo mais hostil; 
opel'a~ibilalidade assegurada após falha; mo
demos meios eletrônicos de autodefesa, exa
tamente próprios para permitir a utillzação em 
ambiehte hostil; baixa vulnerabilidade e alto 
grau de sobrevivência; componentes estruhi
rãis projetados por critérios de tolerância a 
paíseS de baixa renda. 

Esses __ .dóis-_úJtimos itens nem chamavam 
a atenção internacional dos cooperadores em 
relaç.ão ao AMX. O N4X foi projetado e está 
sendo construído com um volume de retun
dância muito grande, exatamente porque não 
teria sentido construir um ,-avião desse porte 
para, com relativa facilidade ou com um ou 
outro impacto de artilharia, perdermos o avião. 
_ t: importante que ele tenha essa capacidade. 

1'\Qóra; vã1'nos ·mostrar aos Srs. uma vista 
esquemátiVa do a:vião. Aliás, temos ali uma 
maquete elo AMX na frente do Sr.-Ministro. 
É todo esse c-ontextci. Ele tem um turbina com 
duaS entradas de ar. É uina turbina com -dn
cos m1llibras de em puxo, peso total de decola-

gem da ordem de 2.500 quilos. O_ importante 
é _que ela tem- capacidade de tr~nsporte de 
uma nave externa de 3~800 quilos, quase 
4.000. Ele tem todo um contexto interno con
tra as medidas eletrônicas, que é realmente 
um ponto a:Jto e niUitO impbrtarite. 

Vamos dar apenas uma idéia do tipo de 
problema que Uma aeronve-desse tipo e ata
que ao alvo dé sUpeificie--tem que "enfrentar. 
A aeronave decola e logo em um determinado 
ponto entra na área inimiga. Ao entrar na área 
inimigã, eomeça·a-sofrer todos os problemas 
relacionados com a defesa de área, e, depois, 
no retomo, tem exatamente as mesmas coi
sas. O que é importante é "que ele tenha condi
çõe_s _de sobreVivência, _-Vi!lnerabilidade, autç>
defesa~e condiÇões de ataque para que, com 
todo esse aparato, seja capaz de chegar ao 
alVo, identificá-lo e destruí-lo. Do contrário não 
teria sentido: 

Ora, isso "tudO tem Custo. E é _exatamente 
pÕr isso- que os custos sObem um pÕuco, so
bem bastante, na medida_ em que essas carac
terísticC}s vã_o s_endo aperfeiçoadas: -

Aqui os Srs. têm idéia histórica de um c.en~
rio suscirito Qe guerra. A aeronave decolaria, 
poderia fazer um vôo aprOximado, auxiliando 
as forças _amigas no combate_ com as forças 
inimigas, faria operações mais profundas e 
importantes, c_om destruição de pontes, viadu~ 
tos; de certa forma bloqueando o .acesso· do 
ihimlgO àS frentes da_ batalha. ~uito impor
tante Seria bater ·pofeiidal inimigo na· retar
guarda e fazer nUm trabalho multo importante, 
tentando negar ao inimigo a capacidade de 
colocar suas aeronaves. 

A aerOnave AMXeStá dentro dess~ contexto. 
Ela é destiri.ada apenas a trabalhar nesse con
texto. ExiSté_ um outro contexto; o de_tráfego 
aéreo, onde existe intercepções, etc. para o 
qual ela não foi projetada. 

Nós teremos também isso na área marítima, 
serldo que-na área marltiina a aitvidi1de é mais 
complexa. De manr:ira que ela terá capacidade 
de transportar rriísseis-que possam ser lança
dos de uma distância compatível com o arma
mento que se espera, exista nos alvos. 

Passarefnos ao bloco seguinte, que é a parte 
ger"encial do Programa. Inicialmente, procura
remos dar aos SrS. wna idéia de como o Pro
grama foi dividido. -~- -

O programa foi concebido .para execução 
em quatros fases. Eu diria cinco fãses. Uma 
primeira fas_e_ seria a de definição. A seguir, 
vem a fase de desenvolvimento, onde se pro
jeta a aeronaVe e faz-se a coristrução dos pro
tótipos, todos os ensafos dos protótipos; e uma 
faSe qUe; Corno .costumamos dizer, não termi
na nunca Quando nós terminamos esse pri
meiro contexto, dessa in!rQdt,~ção, o desenvol
vimento continua no acompanhamento da_ae
ronave, rio acompanhamento da atualização 
de armamentos que se tomam obsoletos boje 
a wna velocidade muito grande, de maneira 
que o desenv_olvimeritQ permanece, pratica
mente, quase a vida toda da _aeronave. No 
nOsSo· ca_sç) específico nós estamos racioci
nando qti_e a rase _fundamental de desenvol
vimento do aVJ.ãO, essa primeira fase, nós esta
mos por terminá-la por volta de 1990. 

.. 
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Nós temos hoje já na ordem de 1.800 vôos 
efetuados <:om protótipos, dando-nos uma se
gurança e a garantia de que a aeronave está, 
realmente, respondendo àquilo para a qual 
ela foi projetada. Depois, n6s passamos·a uma 
rase de industrialização, que fiá ~eln nao cOn~ 
sidere como_ fase, mas, de qualquer maneira, 
não importa muito. O :que impor"ta-é_que essa 
fase de atividades se constitui na :Prep'aração 
da indústria para a produç~o em série. EXíste 
urna diferença muito grande entre a _produção 
dos aviões protótipos e a produção dos aviões 
de série. Os aviões protótipos, eü. diiia-,- sao 
artesanais. Já os aviões de série ~-o pro_fissio
nais. De maneira que há 'todõ um trabalho 
de preparação, de desenhos-esPecíficos com 
um grau de precisão muito grande ... (inaudí~ 
vel) ... estamos fazendo peças para a Itália, a 
Itália fazendo peças para o Brasil. De_ maneira 
que as peças fabricadas em ... (inaUdível) têm 
que entrar na putra parte de precisão; 

Mas, além disso, há aqui, também, uma ati~ 
vidade muito intensa na constnlção dos ~aba~ 
ritos, ·que são bastante caros e que, reaJmente, 
há a responsabilidade de manter as peças fa
bricadas dentro do limite de qualidade ade
quada. Depois a fase de produção,· onde a 
aeronave começ\:t a sér ·produzida em _série. 
As aeronaves começaram a ser entregues aos 
italianos já no início dó ano e eles já devem 
estar, se não me engano, com seis aeronaves 
operando na força aérea 1taliãna. A nossa pri
meira_ aeronave de série está quase pronta. 
Se Deus quiser, dentro· de mais uns dois me
ses, no mês de setembro, ela deverá fazer O 
primeiro VÔCi de preparação Para a-ceitação. 

Nós temos.ainda urna outra fase cjue. rião 
está explídta aQui, que é extreinaffierite irripoi'
tante, ·como disse o Sr. Ministro; é _a fase de 
apoio à operaÇãO. Baslccimente, é uma fase 
de defmlção. Quer dlzer,já na fase de defiriiçáO 
nós começamos a colocar determlnaâOs re:.. 
quisltos, determinadas particularidades neces~ 
sárias à construção de maneira que a opera
ção seja maiS simpJifi_cada, s~ja l)lais -econô~ 
mica, seja mais efetiva. E ·no n,osso caso; em 
partiCular, há uma coisa muito importante: que 
essa operação ptideSse ter un1 mínimo de de
pendência externa posSível, e, obviamente, 
orientou váriaS etapas do nosso trabalho _-ou 
vários pontos foi"am· orierit<ldo_s _exatamente 
porque tfnhamos consciê"ncia de que necessi~ 
távamos desse prograina de sair daquela de:. 
pendência total que nós témos hoje de todas 
as nossas aeronaves_ produzidas no exterior 
e até mesmo as produzidas pela Embraer:Nós 
temos uma dependência, ainda, muito grande, 
porque os e_quipamentos, motor, etc. são inte
gralmente feitos fora Essa é uma fase qué 
acompanha a aeronave atê o dia da sua morte. 
t uma fase que, provavelmente, ainda estará 
conosco aí por uns 40 ano_s. 

Bem, nós temos uma idéia muito suscinta 
dos documentos entre os governos. Num 
ajuste complementar, os documentos formais 
entre os governos seriam os memorandos de 
entendimentos firmados por delegação dos 
Ministros da Aeronáutica:._ (Inauc.fty~.) Então; 
nós, até agora, com ajuste complementar, que 
lhes falei, no dia seguinte foi asSinado o me
morando de impedimento n~ 1, o qual deta-

Ihãu, reãlmenie, comO 6 programa seria con
duzid9· Com o respaldo no ajuste comple
mentar ... (inaudível} ... 

Aqui então está inteiramente definida a for
ma de condução do programa. Depois, tive
rrios memorand_os específicos da parte de de~ 
fi-nição, de desen\l'olvimento. Onaudível.) Esses 
documentos todos já estão assinados. Exis
tem, no momento, em preparação, o memo
rando de entendimento n9 6 para disciplinar 
a fase de apoio à operação, o no 7, tão impor
tante quanto esse, que _é o memorando que 
Vi:ii discipllriar a comercializaçáo do avião, para 
terceíros países. Esperamos que ele venha a 
ter-mUita ... (inaudível), até por que temos gran
des esperanças de conseguir vender. 

Mas, a execução do programa a nfvel do 
Governo, apenas esquematicamente, está, por 
deJegaç_ão dos MinistrOs da_Qefesa e do_Minis
tro da Aeronáutica, na Itália, dividida entre dois 
órgãos, o (Cóstarmaereo), órgão responsáVel 
pela parte técnica, responsável pela aquisição 
e deserivolvimento de aeronaves, e o Estado
maior Italiano, que tem a parte-de concepção, 
atualização, manutenção e controle. Do lado 
brasileiro, ·o Estado-malar da Aeronáutica, por 
delega~o do Sr. Ministro, é o CO!ldutor geral 
do programa. Ele é o SUpervisor-Geral e orien~ 
tador do programa. 

O Departamento de Pesquisas e Desenvol
\rimeoto é responsável pela parte do contatG> 
direto com indústliaS, colocação de contratos 
etc ... e o Comando Geral de apoio é respon
sáVel pé] o apoio à operação. Nós, do Ministério 
da Aeronáutica, diferentemente dos italianos, 
criamoS Uma comissão especial para o pro
grama, exatamente para facili~ar todo o enca~ 
deamento da parte gerencial. Não tínhamos 
experiêl)cia ~rn um programa dessa natureza, 
tivemos que criá~la do inicio _e, então, a solução 
que encolitramos, e estamos_ muito satisfeitos 
com ela, permite que esse grupo gerencie, 
realmente, no Brasil, o programa. Os italianos 
por mais ~e uma vez disseram que gostariam 
de ver um grupo_ dessa natureza exatamente 
para evitar os problemas que acabam existin:. 
do nas áreas executivas dos dois órgãos maio-
res._. _ ·-- __ 

A ComissãO Diretora - já falamos _;_ foi 
instituída pelo ajuste complementar e tem res
ponsabilidade de fazer a gestão completa do 
programa. Ela toma decisões, obviamente ad 
referendum dos órgãos competentes, é com
posta por dois membros brasileiros e dois 
membros italianos. Na Itália, são dois oficiais 
generais, no BrasD, um oficial general e um 
coronel, sendo este residente na ltá1ia, exata
mente para agilizar todo um processo de deci
são, que é bastante complexo. Temos um gru
po de trabalho, que é a Secretaria Executiva 
da Comissão Diretora. 

Numa visão mais ampla do programa, te
mos a área do_ Governo brasHeiro por aqui, 
~os a área do governo italiano, temos a 
Comissão Diretora, e, na área industrial, temos 
as_três empresa-envOlvidas: a Air Itália, empre
sa principal do programa; a Air Mac, empresa 
pnvada italiana que trabalha no conjunto, e, 
a E_mbr~er. Eles têm, também, uma Comissão 
Diretora, Comitê Diretor Industrial, que tem 
um relacionamento muito estreito com a Co-

missão Diretora do programa. Esses dois ór
gãos, na realidade, são responsávet.s pela con
dução do programa. E, as indústrias têm o 
os seus grupos técnicos. Existe o grupo técni
co. Existe o grupo técniCo integrado que, a 
exemplo da nossa S,ecretaria _l;:xecutiva, é 
cotnposta de_ braS-ileirOs e italianos~- A divis_ão 
de trabalho é algo que consideramos bastante 
importante. Vamos ver rapidamente apenas 
os campos em que a nossa indústria está parti
cipando. A Embraer participa de toda parte 
aviônica num total de 23,5%. A parte do proje~ 
to, cálculos, maquetes, laboratórios, parte es
trutural - 25% . Planejamento de ensaios e 
vôos, incluindo instrumentação -14% Parte 
de ensaios e vôos propriamente dito - 23.% . 
Foram constJmidos 7 protótipos, perdemos 
um· quinto vôo, por infelicidade muito grande, 
mas faz parte do trabalho. Aprendemos muito 
também com acidentes, de tudo tiramos pro
veito, a despeito do infortúnio. Mas, dos protó
tipos construídos e que estão prontos, são 6, 
quatro na Itália e dois no Brasil, sendo que 
os dois brasileiros têm algumas pequenas ca
racterísticas diferentes dos italianoS, uma vez 
que os brasileiros têm algumas peculiaridades 
específicas do ilosso modelo. Basicamente, 
optãmos pot Um -tipo- dé cánhão diferente, 
mais ajustado ao nosso (Inaudível) de opera
ções e tivemos problemas diferentes na área 
de proteção ao vôo, uma vez que o Brasil 
não tem toda aquela plenitude de _meios de 
proteção do vôo do europeu. 

A parte de logística - .30%; gestão de pro
gramas, que é um ponto importante, - 30%; 
construção de protótipos- 32% e, além dis
so, a Embraer teve uma equipe da ordem de 
60 engenheiros, que passou·~ anos na ltá1ia, 
participando de todos os trabalhos dentro das 
empresas italianas, que não estavam com a 
responsabilidade da Embraer, exatamente co
mo um ponto de captação de conhecimento 
para trazer para a nossa empresa, mesmo por
que, dentro da. concepçáo do programa, te
mos o desejo de cont;Iecer o programa inte
gralmente. Obviamente digo_ pretensão, mas 
náo tivemos fôlego, em termos de pessoal 
em nível adequado, en'l quantidade adequada 
para colocarmos (Inaudível). Realmente, seria 
um custo adicional grande, mas, mais que 
o custo, seria a dificuldade de preparação de 
uma equipe muito grande para particiPar ~es
se evento. 

Na parte estrutural e na parte de produção 
a divisão de trabalho é esta aqui. Essas áreas 
em azul estão sob a responsabilidade da Air 
Mac, a área em vermelho está sob a responsa
bilidade da Air Itália e a Embraer ficou respon
sável pela parte em amarelo. Chamaria a aten
ção para, na parte estrutural, o problema mais 
complexo de uma aeronave desse tipo está 
nas asas, exatamente porque elas são muito 
pequenas, cheias de combustível e equipa
mentos e têm que suportar carga bélica muito 
avantajada. 

Também nesse programa, estamos entran
do numa outra área muito complexa, que é 
a de trem de pouso que, para os Senhores 
terem uma idéia, é um dos pontos de estran
guJãmento, quando s_e faz um projeto de uma 
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aeronave. Na rea1idade, existe, no mundo, al
guma coisa da ordem de 5 ou 6 fabricantes 
de trem de pouso; A tecnologia é muito. sofisti
cada e nós achávamos que já era a hora de 
começarmos iniciar também nessa área, apro
veitando a oportunidade do programa. 

O número de aeronaves para a Força Aére"a 
está aqui: são 79. Devemos receber 30- em 
1989, (Inaudível). Em 1990, 13 (Inaudível), 11 
e_3 em 1991, II e 4 em 1992; 8 e 3: em 
1993,_9 e 3 em -1994; em 1995 ainda não 
decidimos, estamos aguardando. 

O SR. JAMIL HADDAD - Qual a diferença 
entre monoposto e biposto em termos reais? 

O SR. - O monoposto leVa üm piloto 
só e o biposto lev:a_ dois pilotos. Foi muito· 
oportuna a sua pergunta e irei dar um esclare
cimento adicional. 

Normalmente nos aviões que ternos, tais 
como Mirage, F-5, a aeronave biposto é uma 
aeronave praticamente destinada somente a 
treinamentos. No caso do AMX partimos para 
uma solução que_ achamos mais econômica, 
pois é um avião óperadonal normal que tem 
apenas mais um assento, e em decorrênc:ia 

disso ele tem algumas restrições, porque no 
lugar do assento que hoje existe no mono
posto antigamente no monoposto ficava o tan~ 
que de combustível. 

Passaremos, agora, ao último enfoque que 
é o desenvolvimento industrial. 

No desenvolvimento industrial, que é real
mente aquele ponto .fundamental_ do progra
ma, e o objetivo maiOr do programa é o indus
trial, sPparamos primeiro a Embraer; que é 
um caso especial e iremos falãr detalhada
mente sobre ela. De forma que, falaremos um 
pouco sobre o programa do motor depois falet
remos sobre o programa industrial comple
mentar que é aquele que abrange todos os 
outros .. equipamentos em que foi possível. 
(Inaudível) 

No que _se refere à Embraer, tivemos que 
fazer uma capacitação dela muito grande. Co-
mo disse aos_Srs. a Embraer, na entrada do 
programa AMX, tinha realmente_ urna base de 
partida, mas era apenas uma base de partida. 
Para galgar a nova etapa tecnológica ela teve 
que se preparar muito a nÍYel de treinamento 
de pessoal e, depois, as outras atividades e 
investimentos de grande monta que fiZemos 
na Embraer visavam fundamentalmente não 
s6 a preparar a Embraer para a produção do 
AMX, mas principalmente para garantir à Erh
braer condições tecnológicas de galgar um 
novo patamar em todos os seus produtos. E 
foi exatamente por isso que se criou um par
que de usinagem, com máquinas de controle 
numérico das mais modernas do mundo, e 
é importante que se diga que aqui essas má
quinas vão operar com até vinte anos, e não 
podíamos ficar com timidez, nessa hora, era 
necessário realmente ter máquinas atualíza
das para que elas não entrassem em um pro
cesso de obsolecência muito rápido e não ha
veria sentido econômico. 

Nos computadores e periférico_s a Embraer 
entrou em uma nova fase, ampliou todo aque~ 

Je conhecimento que tinha e hoje dispõe de 
todo um sistema de projetas automatizados 
onde ralmente é possível exercitar técnicas 
mais modernas de projetes de aeronaves. 

Fábricas de material composto - os Se-
nhores sabem qu~ um _dos problemas sérios 

· gue_nós ao long~ da vida já tivem<?s a impQssi
bilidade de embarcar algum avião porque o 
piloto diz que não _dá mais, já está cheio. 

Obviamente a redução de peso vem sendo 
pesquisada por todos ao longo dos tempos 
e a solução mais recente foi .a. utilização de 
materiais compostos, de maneira que chega
mos.à_ conclusão de que era o momento ade-
quadO de colocai a Embrâer na tecnologia 
de material composto e hoje já fabrica muitos 
produtos como fibra de carbono. 

Equipamentos-para erisaio em Vôo tamDêm 
foi algo muito importante, uma vez que os 
próprios tipos de ensaiOs passaram a ser feitos 
nas aeronaves militares e vão muito além da
queles ensaios que Sãofeitos apenas nas aero
naves de transportes. 

Como já disse aos senhores, a parte dos 
trens de pouso é uma meta da Embraer há 
muito tempo e_ aguardava-se_ uma oportuni
dade para realmente se lançar e o N'\X trouXe 
essa oportunidade. Os laboratóriOs- dão com
plemento a ·toda essa atiVidade. 

-- Ustainos aqui alguns benefícios prometidos 
pela EMBRAER com programa voltado ao au
mento de capacltação_tecnológica e industrial, 
aplicação das tecnologias desenvolvidas em 
outros programas, aplicação das novas má
quinas, -equ1pàril.entos, instalações em outros 
programas, exportação de tecnologias, desen
voMmento de Joint Ventures, custo reduzido. 

_ Realmente a grande meta reduz os custos glo
bais e principalmente cria condições para que 
a abertura de mercado seja facilitada. Na reali
dade, são dois países usando de todo o seu 
potencial de exportação e não _apenas um só. 

Criação da Embraer, divlsáo de equipamen
tos especializados em mecãnka· fina. Iremos 
(;;ll_ar um pouco disso quando chegarmos ao 
programa industrial complementar. · 

Anf:es,_só para os Senhores terem uma idéia 
do desenvolvimento da Erribraer, na situação 
de _hoJe, ela está com 1.150 empregadOs qUe 
trabalham exclusivamente e mais 1.050 <.]U:e 
lilaJi"etamente _Contribuem para o program?l, 
2:.800 operários envolvidos direta ou indirEita
iileti.1e rio JiJI!IX. au~m de tOdo o suporte adicio
nãCD que eu_goStã:ri"~ ae ressaltãf neSse ins
tante é que, nã: realidade, a Embraer teve um 
crescimento realmente muito grande e eu diria 
que um crescimento quantitativo, ffias prirlci
palmente um crescimento qualitativo. 

O ·primeiro subproduto desse trabalho foi 
exatamente a entrada da Embraer na concor
rência internacional, parcf fõrnedmento do_s 
MB-11 do avião da Douglas, que gerou um 
contrato de 120 milhões de dólares em expor~ 
taÇão. 

No que se refere ao programa do motor 
eu não_ tenho nenhuma transparência, mas 
chegamos também à conclusão de que era 
o momento oportuno exatamente pela esCala 
que o programa nos apresentava, de iniciar-

mos o trabalho na ârea do motor. Para os 
Senhores terem uma idéia, a Embraer já im
portou mais de dois mil motores- e, com essas 
importações, nós não levamos nada, simples
mente compramos. Chegamos, ·então, à con
_çlusão de que era também a oportunidade 
de_ entrar· nesse contexto e, então, foi selecto
nada a emPresa Selma que é uma empresa 
estatal, qUe vinha fazendo, nos níveis tecnoló
gicos ·mais avançados, manutenção de moto~ 
res, o que é bastante complexo e de vez: em 

_QUando é necessário pegarmos uma peça da
quela, interna:, ·cortar um pedaço e colocar 
outra com as mesmas características .. .Dizem 
até que a teCriologia às vezes é mas compli
cada do_ que. a da_ fabric_a_ção~. Mas a Selma 
então foi guiridada à capacitar-se e o processo 
de capacitação da .Selma foi idêntiCo ao da 

.Embraer, apenas um pouco mais atrasado 
porque a Selma Qão_ tinha, na área_de fabrica
ção, o níveJ de_ conhecimento que a Embraer 
tinha quando ,~ntrou no prpgrama. Portanto, 
pegamos a Selma num nível mais baixo_ e 
estamos aos poucos elevando~a. 

J;:_muito importante, em todo esse progra
ma de capacitação industrial, lembrarmos que 
o_s países mais· adiantad"os, hoje trabalham, 
para manutenção ·das suas indústrias, com 

_llm percentual significativamente grande de 
operações em contrapartida. Temos noticias 
de países que para venderem aviões tiveraJ'!I 
que concordar com a contrapartida de 100%. 
como foi o c~_so da Suíça e da Inglaterra, pois 
eles conseg!Ji~ vender o avião para os suí
ços mas foram ol::irigados a colocar o mesmo 
valor em encomendas na indústria suíça. 

Obviamente,_ o Ministério também chegou 
à conclusão de que não deveria mais conti
nuar comprahdo e praticamente não levando 
nada, mas na hora de levar a dificuldade era 
que nós não tínhamos indústria para suportar 
a venda, e temos_ como exemplo o Ministério 
da Aeronáutica que, através do Departamento 
de Aeronáutica Civil, conseguiu ímpar uma 
cláusula de contrapartida em uma determi
nada aquisiÇãO de aeronave e .. depois de·-âois 
anos a firma esteve comigo perguntando o 
que ela poderia comprar no Brasil; mas faltam 
apenas números e que _até que ele possa, a 
única coisa que eles tinham conseguido com
prar tinham sido as cadeiras - não tinham 
conseguido comprar mais nada. Então, é im· 
portante que a gente mostre, às vezes, um 
fato dessa natureza para mostrar que é funda
mental para a indústria aeronáuti_ca qtie ela 
tenha um sustento, te:mbém, em prol dos pro· 
gramas de produção normal de_avião, exata
mente para mantermos um certO nível de tran~ 
qülidade na área. ----

0 item seguinte é o Programa Industrial 
Complementar. O Prograroa Industrial_ Com
plementar tein como objetivo propiciar capa
citação à indústria nacional no setor de equi~ 
parn:entos. Para os senhores terem lJma idéia, 
na MX. os equipamentos custam quaJquer coi~ 
sa da ordem de 30 a 35% -por volta disto-30 
a 35% do \1alor do avião está nos_ equipa
mentos. O motor custa qualquer coisa da or
denl de 30%, também, e o resto_ é da parte 
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de engenharia e da parte de sistemas internos 
e da parte estrutural. 

Os Senhores. vêem (tue é uma área que, 
reaJmente, merece o nosso respeito e admira~ 
ção e, principalmente, o nosso interesse. Mas, 
mais do que isso, em parte, há necessidade 
de independência no Brasil na produção de 
equipamentos aeronáuticos com vista, funda
mentalmente, ao suporte do avião. Essé é, 
realmente, um ponto importante. Então, o 
que, de certa forma, fez o Jll\inlstério da Aero
náutica foi, já dentro do espírito que vem nor
teando a sua administração, caminhar para 
a privatização de tudo aquilo que for possível, 
sem que o Ministério da Aeronáutica perca 
a segurança para a parte bélica foi de, real
mente, colocar na indúsbia tudo aquilo que 
pudesse ser colocado na indústria. Então, atra~ 
vés, exatamente, desse processo, nós estamos 
nos preparando para que as indústrias priva
das- nós temos indústrias principais na área 
privada com qualquer coisa na ordem de 1 O 
a 12 com todos os seus sub-contratados -
essas empresas que estarão ao longo de todo 
o ciclo de vida da aeronáutica, fazendo a ma
nutenção de nível mais elevado dos equipa
mentos. Exatamente dentro desse espírito de 
colocar, cada vez mais, a indústria privada para 
participar do contexto da Aeronáutica e, além 
disso, elas estarão dando o primeiro passo 
para mais adiante terem tecnologia suficiente 
até para projetá-los. Em alguns equlpamentos, 
nós conseguimos- alguma coisa não muito 
soflSticada - fazer, pela primeira vez neste 
País. -

Então, um fato muito importante, ainda nes
sa área industrial -nós vamos dar, ainda, 
para os senhores. aqui, uma idéia de apenas 
um contexto, nós temos mais coisas que não 
estão aqui. Aqui estão os equipamentos que 
estão produzidos através de uma participação 
gerencial da própria Embraer, nos auxiliando 
no processo. Para os Senhores._ terem uma 
Idéia, a ABC fabrica três equipamentos com 
o custo, por avião, de 542 mil dólares. AEJebra 
252 mil dólares, a Aeromar de.205 mil d6lares. 
a EJetrônlca, 33 mil dólares; a Pirelli 42 mil 
dólares e a Embraer, Divisão de Equipamen
tos- 15 equipamentos- a 490 mil dólares, 
chegando a 1 milhão e 364 mil dólares. Nós 
temos , ainda, um radar que está sendo um 
desenvolvimento da T ecnasa, uma einpresa 
italiana, que não está em destaque. 

Para os senhores terem uma idéia melhor, 
eu até me considero bastaote satisfeito, por
que para quem começou o programa, no mo
mento em qUe n6s procurávamos empresas 
brasileiras que tivessem condições de parti
cipar da área de equipamento e não encontrá
vamos ninguém além da Embraer, hoje nós, 
realmente, nós damos por bastante satisfeitos 
por termos chegado a este ponto que estamos 
atingindo. A verdade é que o Ministério da 
Aeronáutica, também, se preocupou em sele~ 
cionar os equipamentos considerados princi
pais, os equipamentos mais importantes, os 
equipamentos dos quais ela precisa para a 
sua Força Aérea dispor de um grau de inde
pendência bastante pequeno e, em detenni
nados aspectos nós temos urna independên-

cia completa para o suporte. Então, a aeronave 
tem qualquer coisa da ordem de 400 equipa
mentos na ordem dos menores. Nós, estamos, 
realmente, com 39 e chegamos com os outros 
.com qualquer cols.a da ordem de_50- por 
.aí- e riâo vamos aJém disso. Mas, com certe
za, n6s estamos num total de equipamentos, 
em todo esse .complexo, numa abrangência 
de equipamentos que custarão mais da meta
de do cuSto de equipamentos de hoje. Portan
to, foi wna seleção feita com este objetivo. 

Para os·srs:ferem uma idéia desse Progra
ma de Investimento que nós fitemos, na indús
tria privada, foi um investimento de 43 milhões 
de dólares - 43 milhões de dólares, abran

-gendo a aquisição de licenças, aquisição de 
equipamentos de produção de teste, na aquisi
ção "de treinamento e assistência técnica. Em 
treinamento, leia-se: "Recursos Humanos". 
Várias empresas tiveram que, inclusive, man
dar pessoal para o exterior para fazer curso 

_de especialização e ter condições de participar 
do programa._ _ 

Os equipamentos de resPonsabilidade das 
_ companhias- respmlsabilidade da Embraer, 
basicamente - é o que significa esse CFE, 
no avião vale 3- ffiilhõe$ e -3"00 mil dOlares. 
Nesse contexto, num próximo programa in
dustrial, da oi'dem de 1 milhão e 400 mil dóla
res. Nós raCiocinamos a grosso modo, obvia
mente, e nós estamos com 44% de naciona
lização na área de equipamentos. Eu consi
dero, até, muita col~ o· que venho aqui dizer 
mas, acima de tudo, nós estamos conscientes 
de que as empresas estão em condições de 
começar· a agredir o mercado internacional 
para participar de empreendimentos. A verda
de é _que o Gov_emo está dando, neste Progra
ma, o passo inicial. Está, realmente, criando 
condições para que elas se incorporem ao 
Grupo importador desse CFE que o Presiden
te tinha como objetivo maior. 

Há, ainda, uma análise de economia· de divi
sas e n6s raciocinamos com l 00 aviões por
que, numa quota de 79 mais 10 de reposição 
de curto prazo; etc., nós acreditamos que nós 
estejamos adquirindo, aproximadamente 100 
aeronaves . .Nós temos alguma_s fases do pro
jeto em que estamos lançando: numa primeira 
fase, que foi essa face em que as nossas indús
trias estão, ainda, lutando para produzir, nós 
somos obrigados a adquirir os equipamentos 
íntegrahnente no exterior. AJéln çlisso, nós es
tamos reduzindo, ao longo do tempo, a impor
tação. Na segunda fase, nós teremos apenas 
60% '""'-é .Importado e, na terceira fas_e,_ 40% 
é importado. 

O SR. - Em que fase nós 
estamos? 

O SR.. - Eu diria que nós 
_estamos na segunda fasP. Exatamente por 
que, quando nós estramos no_ Programa ele 
já estava com dois anos em andamento, então, 
nós, realmente, perdemos dois anos do treino 
- esta que é a verdade. Além disto, nestas 
empresas, para os Srs. terem uma idéia, os 
primeiros embarques nossos com as empre
sas nós tivemos uma dificuldade tremenda 
em dar a eles confiança para entrar no Progra-

ma. O industr:al, é óbvio, tem, acima de tUdo, 
um programa- na s-ua empresa, ele tem um 
programa gerencial, ele tem que dar satisfação 
aos seus adonistas. De maneira que, as em
presas feiram muito reticentes, nõ infcio, em 
participar do Programa, não tinham confiança 

-de que ele fosse adiãnte nós passamos uns 
dois anos nessa fase e, depois de uns dois 
anos, eles começaram a ver que aquelas que 
tinham se engajado começaram, efetivamen
te,_.a fazer alguma coisa e a ter, príncipalmente, 
com o apoio de Governo e aí, nós tivemos 
a felicidade de qye outras fossem entrando, 
mas isso obviamente nos deu um atraso ra
soavelmente grande. Agora, enquanto que nós 
queremos realmente mostrar é que nós esti
mamos, apenas neste contexto das empresas 
que eu mostrei, nós estimamos ejue para 100 
aeronaves de série mais uma reposição, nós 
estaremos fazendo uma economia de 74 mi
lhões de d618:res. tfundamental, nUma viSão 
do Ministério da Aeronáutica, _é que não tem 
sentido dar emprego para trabalhadores de 
outros paises. E predso que a gente r~pida
mente consiga mudar esse panorama, e é 
atra_vés de programas como esse que nós va-
mos consegu~r. __ _ _ 

Com ésse· meu aparte _final, eu gostaria de 
fazer apenas uma consideração, a respeito dos 
custos de programas, que nós sabemos que 
são pontos, realmente, muito importantes. Um 
programa como os Srs. viram não é um pro
grama o programa de compras de aeronaves, 
é, fuQdamentalmente_ um programa de capa
citação tecp()lógica, _e industrial~ De maneira 
que~-os cUStas nãO pOdem ser vlsios pura e 
simplesmente fa"Zendo uma aritimética, numa 
conta qualquer ar de compra de aeronave. Ob
Viamente, a gente sabe que alguns de tecno
logia não têm preço, ná:o têm preço, mas têm 
custo. E a gente está consciente disso está 
consciente de que-a· área tecnológica- precisa 
ser avançada, a área tecnológica precisa ser 
incentivada e, então, dentro desse contexto 
é .que os custos de programa da aeronave 
precisam ser analisados. Além disso, eu gosta· 
ria de lembrar que o valor que eu vou dar 
aos Srs. engloba também toda a parte de im
plantação da aeronave na Força Aérea e signi
fica todas as insta1ações dos nossos· equipa
mentos para receber as naves e, de certa [ar
ma, todo o equipamento. De certa forma não, 
completamerite todo o equipamento neces
sário para fazer essa aeronave funcionar e os 
equipamentos de solo são realmente muito 
SOfisticados. Mas, normalmente, quando vai 
ali no aeroporto vê apenas chegar aquela para
femália de escada, carrinhos etc., aquilo ali, 
eu diria, aquilo alí não é nada, aquilo ali é 
a coisa mais simples o mais complexo dentro 
das oficinas, equipamentos altai-nente:. SOftsti
cados, práticos, identificar é interpretar as fun
-ções do equipamento para garantir que a qua
lidade do trabalho feito pelos técnicos seja 
a tentativa e a nece_ssidade de segurança que 
as aeronaves têm que ter. De modo que, o 
programa está avaliado em 2 e meio milhões 
de dólares, mas, até ontem, tínhamos, definiti
vamente pagos, 800 milhões. Nós temos para 
I 989, a nossa estimativa, a nossa previsão, 
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o nosso pedido orçamentário é de 31S mi~ 
lhões de dólares, dos quais nós obtivemos 
60, e alguma coisa mais nós estainos obtendo 
através de operações de crédíto. -

Também, na política do Ministério da Aercr 
náutica foi de que, tanto quanto pos_sível, todas 
as aquisições de matériaJs, no exterior, sejam 
feitas através de financiamentos dos países 
exportadores. Todos nós sabemos que todos 
os países exportadores dispõem de mecanis~ 
mos, de incentivo à sua indústria -nós tamk 
bém temos através da cacex, todos os países 
têm no- entanto_. o Ministério da Aeronáutica 
tem enfrentado uma situação realmente bas
tante d.ificil. A partir de 1982, nós tiveiriàs ·a 
mercado praticamerite fechado, nós chega
mos a ter contratos de financiamentO assina
dos e não conseguimos operacionaliz, exata~ 
mente por causa da situação cambial em Bra
sília, em 19132. No momento nós estamos tra
balhando com algumas operações para nqúi
sição de equipamento de peças de motores. 
Qualquer coisa na ordem de 80 milhões -de 
dólares estando -o processo já no final de apre~ 
dação e pelo que estou informado, no- Sena
do, dentro da nova sistemática de aprovação 
dos créditos externos, e tivermos, para felici
dade nossa, na ordem de 80 milhões de dólã
res aprovados no fmal do ano passado qUe 
nos tirou, realmente, de wn sufoco bastante 
grande, porque acima de tudo, nesse progra
ma nós temos um comprissmo formal c~m 
os itali~mos- e esse Compiomosso, foi ponto 
de honra na entrada no programa, de não 
provocar retardo ao programa italiano. Os ita
lianos têm um problema- bastante séiio de 
substituição de aeronaves, dentro do contexto 
de cumprimento de sua ()brigação com ª 
OTAN. De maneira que, realmente, reagem 
muito quando a gente fa1a em qualquer provi
dência para retardar. 

O SR. BRIGADEIRO (Lélio Viana Lobo) -
Srs. Senadores, procuramos apresentar a V. 
E# uma visão geral sucinta, porénl. abran
gente do Programa Conjunto NltX.. 

Desejo, antes de encerrar a parte expositiva, 
tecer algumas considerações sobre aspectos 
que considero da mais alta importância. Os 
Srs. puderam observar, ao longo da apresen
tação, que o Programa, rea1mente, transcede 
a aquisição de 79 aeronaves. A oportunidade 
irnpar, aproveitada pelo Ministério da Aeronáu
tica, de promover urna significativa capaclta
ção tecnológica e industrial, nas principais em
presas da nossa indústria aeronáutica, deve
se, acima de tudo, a wna visão estratégica 
de longo prazo, os desafios do futuro serão 
enfrentados, necessariamente, com tecnolo
gia e competência. 

Essa capacitaçâo, em todos os seus aspec
tos, tem sido essencial para que a indústria 
aeronáutica brasileira usufrua dos beneficiOs 
das operações de contrapartida em negocia
ções internacionais, ampliando as possibíllda
des de exportação de bens de serviços. 

Vale ressaltar, também, as vantagens de um 
programa conjunto, o que nos permite acele
rar o processo de avanço tecnológico, por um 
lado, e levar adiante um empreendimento que,· 

por sua inagnitude, pelo- volume de re-curso 
envolvido, não teremos condições de suportar, 
isoladamente. E mais, aquisição de aeronaves, 
pelos dois pafses, no total de 317 unidades, 
somada de wn material de suprimento, criará 
escala industrial compatível com a importân
cia do ernpreendimen~. Além disso, as possi
bilidades de exportação crescem com a ação 
corijunta dos governos e empresas envolvidas. 

Estou certo de que o passo que o Governo 
- brasileiro deu, através do Ministério da Aero

náutica, revestiu-se, sem dúvida, em um even
to marcante na elevação da capacidade da 
Nação corno um todo, Muito mais certo estou 
de. que estamos vivendo o limiar de um novo 
coloni3lismo, o tecnológic-o. E nenhum de nós 
aqui presente, deseja legar, às gerações futu
ras a repartição dos constrangimentos a que 
fomos submetidos no passado não pela omis
são. Muito obrigado. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Rairriundo Ura)-Sts. 
Senadores, em vista da exposição brilhante 
do Tenente-Brigadelro-do~Ar. Lélio Viana LO. 
bo, apesar de terem sido esclarecidos, acredi
tamos que os pontos mais importantes da 
que!itão com referéncia ao Programa AMX, 
esta Presidência, abre os debates, consideran
do a ordem de inscrição dos Srs. Senadores, 
e c:oncedo a palavra, para fazer sua pergunta, 
o nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. RONALDO AAAGÃO - Sr. Presi
dente, Sr. Ministro, Srs. Senadores. Embora 
tenha chegado quase no fim da exposição 
de S, Ex' o Sr. MírliStrõ da AeronáUtica, acom
panhei de perto a exposição do Brigadeiro 
a respeito do Projeto do AMX. Serei sucinto, 
Sr. Presidente, e objetivo nas mínhas pergun
tas. 

O-Senhor fez a exposição de que o avião 
é subsônico: Primeira pergunta: nós sabemos 
que· o desenvolvimento da tecnologia aero
náufiCã, iló -mundo, cada dia mais se desen
volve e, pela exposição, esse é wn avião espe-
cífico para ~que. Isso é uma caracteristica 
dele ser subsônico? Ou nós já estamos come
çando urna fase de obsolescência nesses pro
jetas? 

·.· O SR. MINISTRO OCTÁVIO MoREIRA l1MÁ 
-Sr._ Senador, muito obrigado pela pergunta. 
Na realidade, existe, dentro da tecnologia mo;. 
dema, espaço para aeronaves subsônicas e 
supersônicas. Caracteristicamente, todas as 
missões, diríamos, à baixa a1titude, não podem 
ser feitas supersónicas, elas têm que ser reaij
zadas su~~9nicas. Is!?q_porque o esforço que
sofre à estrutura de uma aeronave, em vôo 
supe-rsónico, a baixa altitude, praticamente_ 
não há aeronave, dentro do mercado interna
dona!, que suporte esse esforço .que ê gigan
tesco. Então, por outro lado, as aeronaves sub
sônicas representam wn estàgio de desenvo_l
vimento, dentro de um ·contexto global Então, 
elas são destinadas para um tipo de missão 
que é exatarf!ente a que nós consideramos 
prioritária. 

Por outro lado, para dar o passo tecnoló
gico, nós_ teríamos que passar por uma fase 
de wna aeronave subsônica. Para dar esse 
salto - V. Ex teve oportunidade de observar 

os esforçós -que eStãO s~lldo realizãdos para 
dar esse passo tecnológico, passando por 
uma aeronave subsônica. Para nós irmos, dire
tamente, para urna aeronave supersônica, que 
exige aeronaves com perfis extremamente crí
ticos, incluSive turbinas muito-mais poderosas, 
seria um passo que a indústria aeronáutica 
braSUeira não teiiã COndíÇôes- de dar. 

Então, foi justarn~nte_com o êxito do desen
voMmei'ttO da Embraer é que nós corrieça
m-os,dentro de programas modestos._ Nós não 
saímos para programas extremamente sofiSti_
cados, porque esbarrariamos numa série de 
problemas, inclusive capadtação de pessOal, 
capadtação da nossa iridústria aeronáutica de 
suporte, porque a indústria aeronáutica não 
se limita à. Embraer, ela é suportada por urna 
série de outras indústrias. -

Então, a-prin1elra parte qué" n6S tenamos, 
eroCJjustamente iniciarmos de uma forma, diga
mos, modesta e, gradualmente, ir elevando 
o nível da nossa-indústria aeronáutica, passan
do -pela aeronave sUbsônica, e capacitando 
a Embraer a dar b passo seguinte, que será 
a aeronave supersónica. Então, por outro lado, 
essa aeronave atende, perfeitam~nte, as no~ 
sas ne_cessidades, nós não precisamos de urna 
Força Aéi-ea extremamente poderosa, já que 
as nossas ameaças, ameaças à nossa sobera
nia, são ml!_itq_ remotas, por enquanto. Dentro 
do contexto latino-americano, esta aeronave 
será poderosíssima. Então, para que Partir Pa
ra uma aeronave ultrasofisticada? Enfrenta
d_am.Qs problemas muito mais difíceis e. talvez, 
a Embraer não suportasse um programa des
se tipo. lnclusive, nos foi__ofereciao, por váriaS 
nações, a cc-produção em. aeronaves super
sônicas, tanto pela França, como pelos Esta
dos Unidos e, nem isso, nós teremos condi· 
ções de, através de uma produção sob licença 
enfrentar as dificuldades de nós desenvolver· 
mos uma ãetonave desse tipo. 

Talvez o Dr. Ozílio pudesse complementa! 
ainda mais. - · 

.O SR. OZIUO SILVA-56 gostaria delem
brar que todos os aviões de ataque, no mundo, 
são subsônicos. OS"" americalioS,- qüe usarri 
os melhores errials sofisticados aviões de ata
ques, como Por-exemplo O AlO, O A?, o A4, 
esses.aviões são subsônkos. Mas, para_ escla
recer a Pergunta do Senhor, eu lembraria uma 
missão real que fOi eXecutada, há poucos aitos 
atrás, por Israel. Israel não tem avião de ataque, 
tem o 44 que é um avião muito aritigo. Então, 
eles queriam fazer uma missão de ataque ao 
reatcii' nuclear do Iraque, Já perto de Bagdâ 
-todo mundo conhece essa história; por<iue 
ela foi publicada em tOdas as revistas, todos 
os jornais do mundo- o que Israel fez? Uso_u 
aviões supersónicos·, o F15 e_ o F16, mas que 
foram voando subsônico~ Porque, se eles fos
sem supersónicos, primeiro, eles não teriam 
autonomia para chegar ao ponto que eles iam 
atacar. Então, aí entra a cafacteristica cJUe tem 
um MX; ·é um avião que tem a sofisticação, 
e tem a capacidade de executar uma missão 
desse tipo. Qual é a característica dessa mis
sãO? A caractéristica, Sertador, é a seguinte: 
eles colocaram no ar- eu flz uma conta rápi
da aqui - 400 milhões de dólares em aviões 
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-isso é um investimento- além das 15 
vidas de pilotos altamente treinados, pessoas 
de grande campetência técnica, para ir atacar 
uma alvo. Esse alvo tem que ser muito impor
tante. O Serihor não bota 400 milfiões de dóla
res voando, para atacar uma estação ferro
viária, porque a estação ferroviária não -tem 
essa importância estratégka e não custa nada, 
comparado a esse valor. Mas eles iam atacar 
o quê? Um reatar_ nuclear que tinha uma 
ameaça, era wri problema estratégfco de defe
era a importância daquilo? Eles tinham que 
sobrevoar um território altamente protegido, 
com redes de radares, mísseis e aviões inter
ceptadores. Então, a única maneira de se fazer 
essa missão era voar __ à baixa altura, para não 
ser detectado pelos radares iriimigos. à baixa 
altura, ninguém voa supersónica, porque- se 
não ele não anda 100 km e acabou o ·combus
tível, eles tinham que voar cerca de 800 a 
mil km e ir- e voltar. Na voha, tudo bem, que 
eles pudess_em ser reabastecidos em vôo, mas 
na ida não, porque estavam sobre território 
inimigo. E, qual era a outra característica? Ele 
tinha que chegar ao alvo _e não podia errá-lo. 
O Senhor manda 400 milhões de dólares 
voando, para chegar lá e jogar a bomba e 
ela, ao invés de cair no "cucuruto" do reatar, 
cair a 1OOm. Isso a~ então, é o que faz a sofisti
cação do avião de ataque. É a capacidade 
de navegar sobre território altamente prote
gido, território hostil, chegar ao alvo e acertar 
no "cuc_uruto" do reatar, porque, -st~-hãó, lião 
ia adiantar nada. Bom. O que eles fizeram? 
Eles ftzeram a navegação predsa: e acertaram 
as bombas na cabeça do reatar. É isso que 
faz um avião de ataque atual, moderno como 
oMX. 

Para isso, o Senhor tem que ter sistemas 
de navegação altamente sofiSticado, porque 
ele não pode errar, ele não pode sair daqui 
para ir para São Paulo e bater em Curitiba, 
tem que chegar ao loca!. Mas, chegando ao 
local, ele não pode jogar bombas e destruir 
a cidade inteira, ele quer acertar é o reatar, 
então, é um ponto, é pontUal. Então, a caracte
rística do avião moderno e sofisticado é essa: 
ele é capaz de fazer essa penetração- e acertar 
um ponto, quer dizer, é como o Senhor atirar 
num alvo, na mosca, não pode errar a mosca, 
porque, se errar a mosca, o reatar continuaria 
lá. Então, isso é uma missão que só um avião 
de ataque faz e que, no cas_o de Israel, foi 
feito com aviõeS voando subsônico, porque 
não podia fazer esse vôo supersônico, porque 
não existe iSso. E;- comó-eu já disse, todos 
os aviões de ataque importantes do mundo 
são subsônicos. 

E-iiici.1s, eu Iembrciria Para o senhor uma 
outra característica: se a Argentina tivesse 79 
MX armados, como está previsto a FAB ter, 
com os radares que estão sendo desenvol
vidos, inclusive no Brasil, não haveria, na mi
nha opínião, guerra das Malvinas, porque os 
ingleses nunca iriam mandar a frota onde eles 
mandaram, sabendo que a Argentina tinha ca~ 
pacidade de suasão -que teríà com 79 MX ar
mados. Por quê? Porque esSes aviões afunda
riam toda a frota inglesa, nãci haveria defesa 
contra eles, porque eles teriam autonomia, a 

capaddade de navegar, a pr&isãO para che
gar lá e botar misseis em todos os navios 
da frota inQfesa. 

Os inglesses, eu acredíto, não teriam vindo 
para as Malvinas. Por quê? Porque eles sabe
riam fazer uma análise estratégica da situação 
e perceberiam que eles, tendo todos esses 
aviões, afuildariain todOs ·os navios inglesses, 
e como eles_fariam para ganhar essa guerra. 

EntãO, Isso aí é a pfecfsão, vamos dizer, 
é __ a característica de autonomia, navegação, _ 
precisão, vulnerabilidade - aquilo que o Bri~ 
gadeiro Lobo mostrou na sua apresentação 
aqui - é isso_ que_ noS leva a acreditar que 
riós vamos vender esse avião para outros paí
ses. São essas as_carac:terfstlcas. Obrigado. 

O .SR._ RAIMUNDO URA - Eu agradeço 
a resposta, mas dizendo, como disse o Coro
nel Ozi11o, que o israelense voou subsônico 
num avião de capacidade supersônica. Eram 
essas as duas características desse avião: ele 
era supersônii:o e_ voou com capacidade sub
sôriica. 

O SR_OZfUO SILVA - Porque eles riãO 
tinham outio avião. Ele foi fazer uma missão 
improvisada, porque O ideal seria e_le ir voando 
subsônico e ter aviões supersônlcos para pro~ 
tegê--lo que é _o que nós vamos ter aqui. -Quer 
dizer, o avião supersônico _é um avião de defe
sa aérea,_ ele protege o· avião de ataque. A 
característica é essa: é que eles iriam escol~ 
tando o_ avião de ataque. 

O SR. MINISTRO OCfÁVlO MOREIRA UMA 
-Senador, complementando um pouquinho 
a_ respos~do Dr._ Ozilío. Na realidade, existe 
algo que é de pouco -conhecimento geral. O 
avião supersônico não voa o tempo· todo su
persónico, se não ele voa, como o Dr. O.zilio 
disse, 100 milhas, ele voa o tempo todo subsô
nico, ele s6 utiliza o vôo supersónico para o 
combate, só. É coisa de 5 minutos, para lançar 
seus -mísseis. Então, o problema do supersó
nico, quer dizer, um investimento multo maior, 
é um custo-benefício extremamente elevado, 
do supersônico muito maior é um custo-be~ 
neffcio extremamente elevado dos supersô
nicos. 

O SR. RONALOO AAAGÁO- Na exposição 
o Brigadeiro deu o valor da aeronave, todos 
os componentes, deu o valor completo. 

Isso na primeira, quando vais~ instalar. E 
qual seria a redução do preço depois de toda 
essa instalação, quando a Aeronáutica já tives
se adquirido os primeiros? 

O SR. . -A redução. desse valor de 
2,5 b~_h_õe~~(i~ar~s~ 

.O SR. RONALDO AAAGÁO- E à medida 
em que se instalam todos os componenetes, 
aeronaves, componentes de terra e etc., isso
está incluído neste valor de 2,5 bilhões de dóla
res mais os. componentes? 

Se a Ae_ronáutica vir a adquirir após essas 
70, outras aeronaves, qual é a redução desse 
preço? Existe redução ou não existe r_edução? 

O SR. MINISJRD OCTÁVIO MOREIRA UMA 
- Senador, af existe um problema de merca
do. Por _exe-mplo, nós temos absoluta certeza 

de que essa _aeronave será comercializada no 
mercado internacional. Até já temos intenções 
de vários países do mundo, evidentemente 
não seria passivei nominar porque nós não 
vamos mostrar os nossos concorrentes, mas 
que existe, e que é Wna "aeronave" viável no 
mercado internacional nós não temos dúvi
das. A medida em que nós formeis comercia
lizando, esse preço vai decrescendo, então 
existe o que nós chamamos de break-even, 
que é o ponto de custo máximo, a partir daí 
as aeronaves começam a reduzir o preço, En
tão isso o Dr. Ozílio, um mestre nessa parte 
de comercialização, poderá dar um dado mais 
Preciso. _ 

O SR. ·ozfuo SILVA __:_ COmo o Sr. deve 
ter no~do, o Brigadeiro Lobo quando mendo
nou o cuSto-_ do programa, inclui todos os in
vestimentos Inclusive nas unidades aéreas, 
instalações na capacitação. Por ex_emplo, a fa
bricação do motor, a capacitação da Embraer 
foram em investimentos, compra de máqui
rias, isso não é parã pagar o avião. O preço 
do avião varja entre ].6 e 18 milhões de dóla
reS. Dez_oito milhões de dólares é um avião 
todo equipado, com toda a aviônica que eu 
menCionei para fazer uma missão desse tipo. 
Om avião mais simples poderia custar 16 mi
lhões de dólares. O que _acontece é o seguinte: 
a medida que, esse preço é calculado por uma 
média de fabricação de 200 aeronaves, quer 
dizer, não é o preço do primeiro_que é multo 
mais- _Caro e riem e o preço do último que 
é o mais barato. É um valor médio e quando 
se faz qualquer produto nós_ calculamos o pre
ço~dessa maneira. Quer· dizer, os-primeiros 
aviões têm um número de horas maior e os 
últimos têm um número de horas menor. En
tão,_ vamos dizer, se a FAB quiser' comprar 
depois de receber os 79 MX quiser comprar 
mais aviões ela irá pagar entre e~ preço, 
entre 16 e 18 milhões de dólares por unidade, 
se ela quiser um avião mais equipado ou me
nos equipado, se ela fornecer algum radar ou 
não fornecer. 

Então, existe uma redução é óbvio, corri 
o aumento das unidades produzidas e o Minls~ 
tério da Aeronáutica poderá se beneficiar mais 
tarde disso se ele comprar unidades adicionais 
às 79. Sem dúvida afgüma. 

O SR. RONALDO ARAGÃO~ Uma úhima 
pergunta, Sr. Presidente. 

Pela exposição a participação do percentual 
desse programa é de 30%. Como se fará oU 
se está especificado nesse contrato, como o 
Brasil poderá participar com maior percen~ 
tua!? lnjetando maior recurso ou com tecno
lOgia? 

. Q $R. LÉUO VIANA LOBO -=-Muito obriga
do. Na realidade, o Governo brasileiro participa 
no programa com 30% dos custos de desen
volvimento. O custo da produção é aproxida
mente o mesmo. A nossa possibilidade de 
participar num percentual maior, eu diria que 
o percentual final, porque V. Ex" se ler:nbra 
que nós colocamos uma parte que é feita pela 
Embraer, a Aeroltálja e Aermacchi, nessa nós _ 
temos realmente _um balanceamento, hoje, 
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para a parte de produção que é da ordem 
de 28,5% para o Brasil, algo em tomo disso 
e o restante é para a Itália. Nós temos todo 
um grupo de equipamentos e motor nos quais 
a nossa participação é merior do que aquilo 
que nós gostaríamos. É na realidade menor 
do que os 30%. Então, nós teríamos raJmente 
alguma possibilidade de participar. Primeiro, 
não mais para a série, POrque-pela-nossa expe
riência preparação de uma indústria para en
trar na produção de um equipamento desses, 
praticamente já não daria mais tempo para 
que ela entrasse para produzir equipamentos 
num nível econômico para ·a parte de produ
ção. Nós levamos algo em tomo de 5 anos. 
Isso porque as nossas indútrlas são realmente 
bastante incipientes. Mas, a maneira de nós 
aumentarmos a nossa participação seria apro
veitar a capadtação tecnológica que nós esta
mos implantando, ainda não implantamos to
da e tentar agressivamente entrar no mercado 
na parte de exportação. Basicamente na área 
de equipamentos, porque na área estrutural 
acordo está num nível que consideramos sa

tisfatório. A transferêndá de trabalho dé um 
país para outro é bastante custosa, porque 
ela tem todo um investimento ferram-ental_ que 
precisa ser avaliado pelo volume de produção. 

O SR. RONALDO AAAGÃO -Isso .está eS
pecificado. 

Muito_ obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEl'IIE (Rafmundo Lira)_.: 
Concetlo a palavra ao nobre Senador Jamil 
Haddad. -

O SR. _JAMIL HADDAD. - Parece-me -que_ 
quando o Brigadeiro Lobo fez a explanação 
ele colocou que a parte referente aos equipa
mentos os gastos seriam da odem de 1 bilhão 
364 mil e 300 dólares e agora, quando da 
pergunta do nobre Senador Ronaldo Aragão 
eu ouvi, uma pergunta que eu faria: _qual é 
o custo total da aeronave? Mas, parece que 
o Dr. Ozilio informou que ficaria por yolta de 
16 ou 18 m'ilhões de dólares. Então, essa seria 
a primeira pergunta que eu faria, mas V. 8' 
confuma o preço por unidade? 

O SR. LÉLJO VIANA LOBO - Seria esse 
o preço dos equipamentos aviônícos, que nós 
chamamos de equipamentos propriamente 
ditos. Na realidade esses 1.364 é dentro da
quele universo de 3.300, que nós colocamos 
e que não englobam ainda todos os equipa
mentos que a aeronãve possui. 

O SR. JAMIL HADDAD - O preçó global" 
por unidade. 

O SR. LÉLJO VIANA LOBO- EsSe-·é-áe 
1.364 por unidade. 

O SR. JAMJL HADDAD - Não digo só o 
preço do equipamento, eu digo o valor total 
da aeronave. 

O SR. LÉUO VIANA LOBO - É de 16 a 
18 milhões de dólares. 

O SR JAMIL H.A.DDAD- Então, a ·seguilda 
pergunta é sobre a montagem. Toda a monta
gem é feita na Ernbraer? 

O SR. OZÍUO SILVA- É o seguinte, nobre 
Senador, o programa é um programa con
junto. Nós projetamos e fabricamos as asas, 
as entradas de ar do motor, o trem de pouso, 
os tanques ~os pilões. Fabricamos para todas 
as aeronaves brasileiras e italianas, Então, O 
princípio ~ o seguinte: ~ós fabricamos dez 
asas, dez conjuntos de componentes, manda
mos sete para a Itália e ficamos com três. 
Os italianos em troca das sete que recebem 
nos mandam três fuzelag~ns e os demais 
componentes deles. Estou falando as_as_e fuze
lagem porque são os elementos mais fáceis. 
Então, no' acordo entre os do!s países não 
há troca de dinheiro, é tro_ca de mercadoria. 
Então, o MiniStéiiO da- Ãer6riáutica nos com
pra dez _asas, mas recebe, na realidade, três 
aviões voando. Porque eu entrego as sete asas 
para a Itália e recebo três fuzelagens. Com 
as três fuzelagens italianas e as três asas que 
nós fabricamos nós montamos um avião e 
obviamente fazemos a montagem ·de todo os 
equipamentor., testes,_ mantemos uma linha 
de montag~m no Brasil e outra linha de mon
tagem na Itália, porque eles recebem os nos
sos -componentes e também irão montar os 
ãViõfis na Itália. 

Então,_nós entregamos o _nosso avião para 
a·FÓrça A~a_e eles entregarri o avião deles 
p-ara a força aérea deles. se nós vendemos 
para o exterior o que é que acontece? Se for 
um cliente da_ zona geográfica que a Embraer 
tem responsabilidade, se nós vendermos um 
avião para algum país da América Latina esses 
aviões serão montados no Brasil. Neste caso
não há mais troca, eu -compro a fllzelagem 
dos italianos como eles comprarão as nossas 
asas se eles vendem lá na Europa ou na área 
de 'l,enda deles. Eritão; é um programa Uividi
do. Nós fabricamos asas para todos os aviões 
AJriiX que forem fabric;ados daqui para frente. 

O SR. JAMIL HADDAD - Eu goStaria de 
saber exatamente sobre esse ponto da monta
gem, p9rque, pela explanção, já foram entre
gues· 6 à Itália e um está no momento pronto 
no Brasil, pelo que_entendi. E pela explanação 
i_nclu.sive _do Dr. Ozilio, esses seis obviamente 
não devem ter sido todos montados no Brasil. 

O SR. OZIUO SILVA- Não. Todos foram 
r:nontai:fOs na Itália. 

O SR. JAMIL HADDAD - Quando o Sr. 
falou "entregues", deu a impressão de que 
tinha sido montados aqui e entregues à Itália 
- .Dáí a -razão da miriha dúVida. -

O.SR. OZIUO SILVA- Veja V. Ex< essa 
propotçáõ ·de 7-pãra -3 tem de ser mantida 
até na montagem final, ou seja, quando os o 

_ital1anos tiverem 7 aviões entregues lá, tere
mos os nossos 3 aquf nessé.S arios. Então, -
--essã proporção é mantida também na monta
gem final_aproximadamen~e. 

O SR. JAMIL HADDAD -Esse detalhe pa
rece-me que ficou um pouco obsc;úro. 
~Á perQunta fincil é a seguinte: por que esse 

cálculo 79, e não 80? Pareceu algo como pro
blema orçamentário ou cá1culo orçamentário 

do programa. EntãO, o ii-licial se calcularia para 
79 urudades? -- . . 
Achei, na realidade, um número esquisitO. 

O SR. LÉUO VIANA LOBO - Muito obri
gado pela pergunta. Realmente esse número 
causa espécie a todos, da mesma maneira 
que os 187 dos italianos. 

No nos.so .caso particular, efetivamente V. 
EX' já deu o toque indicador. Foi realmente 
um problema orçamentário. As necessidades 
do Ministério da Aeronáutica eram diferentes 
disso . .No_entanto, esse grupo de trabalho que 
mencionei que fez a anãlise chegou à cohclu
são de que, dentro da visão econômica do 
País, haveria possibilidade_ de colocação de 
um determinado quantitativo de dinheiro,_ que 
foi dividido em 3 partes: a primeira parte para 
a fase de_desenvolvirnento, _o projeto,- protó
tipos, etc; uma segunda parte para a prepa
ração dos equipamentos de apoio de solo, 
que _também fazem parte do programa con
junto, e o que_sobrou foi dividido pela estima
tiva de preços à época e deu 79. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Satisfeito o Senador Jamil.Haddad? Concedo 
a palavra ao Senador Vice-Presidente da Co
missão Jorge Bornhausen. 

O SR..JORGE""BD"RNHAUSEN:_ Não dese
jo, nesta oportunidade, formular perguntas. 
EntenàO que devemos agradecer a iniciativa 
do- noSso Presiderite da Corilissão. Senador 
Raimundo ,Lira, por ter-nos dado a oportu
nldã:ae de_ ouVir ·aqui" U_!"!la exposiçáo muito 
concretã~lúCiaa,-se-rena, do Ministro Octávio 
Moreira Lima e do Brigadeiro Lobo e da parti
cipação do Dr. Ozilió-Siiva. 

Entendo que foi iinporfailte não só conhe-. 
cer os detalhes técnicos, mas, como esta Cõ
missã6 tem uma série de responsabilidades 
n_o curso do tempo, a importância maior, no 
meu entender, foi a de conhecer o histórico 
e o futuro creseiiVolvirriento do p!õjEitO, porque, 
anualmente, teremos, perante o Congresso 
Nacional, a apreciação de recursos para a ccm
tinuidade do projeto. Não nos caberá discutir 
a sua validade, aqui bem justificada, mas sim 
a rleCi&ssidãde de nãO deixar~os de çl.ar aJ?or
tes de recursos para que esse _projeto consiga 
alcançai- os -seus objetivos finais. E sendo um 
projeto da order'n de 2 bilhões e meio de dóla
res, essa participação foi -realmente da maior 
importância. 

QUero também, nesta oportunidade, além 
de ressaltar a qualidade dus expositores, dizer 
que,no lilÇ)mento em que o País faz um debate 
absolutamente necessário sobre a imperiosi
dade de termos a privatização_.de nossas em
presas e que verificamos, enl permanentes 
marichetes, informes e acusações, atuações 
desastradas nas empresas estatais, é preciso 
que também se realçe aqui que o Ministério 
da Aeronáutica, responsável por um-dos maio
res orçamentos do País, tem correspondido 
integralmente na resposta à sociedade sobre 
a aplicação desses recursos _na sua principal 
e nas suas principais empresas estatais no 
caso de produção industrial, a Embraer. É jus
to, portanto, que nesta ComisSão, se faça esse 
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destaque,_demonstrando que, em meio às cri· 
ticas, muitas ve::es procedentes e justas, há 
quem saiba dírigir e conduzir a sua Pasta com 
eficiência, cOmo fazem o Brigadeiro e o Minis
tro Moreira Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Apenas complementando as palavras brilhan_: _ 
tes do Vice-Presidente Senador Jorge Bor
nhausen, entendo que a participação do Minis
tro da Aeronáutica nessa reunião é extrema
mente importante e ilustrativa, sobretudo por
que conforme frisou o vice-preSfdente,- esta
mos aqui para apreciar empréstimOs externos 
que vão, naturalmente, viabilizar_ a continuação 
desse importante prograrrlé" 1\MX 

Outro dia, verificamos-, -através da Imprensa 
Nacional, alguns comparativos com relação 
ao preço de aviões supersônicos americanos 
no caso do avião Fl6, com ·o: nosso AJV\X. 
O que está aqui em pauta, o assunto mais 
importante realmente é o aspectO da capaciw 
taç:ão tecnológiCa. Ternos que, estar efetiva
mente, no que se refere à tecnologia e à defesa 
do Pais, à altura da grandeza que o País repre
senta no continente e no mundo. 

Sem qualquer pretensão de conhecer ares
peito dos assUntos--miUtares, mas apenas co
mo um contribuinte e um leitor pude acompa
nhar, através da imprensa, alguns fatos da 
guerra das f\1alvinas e verificamos que o maior 
sucesso militar da Argentina foi exatamente 
o bombardeio de uma moderníssima corveta 
inglesa que'fui feito pelO aVião Super Standàf!, 
um avião francês com as características do 
Af.1X, parece-me, não é Sr. ,.Ministro, um avião 
supersónico, e foi o maior sucesso militar da 
Argentina na guerra das Malvinas. 

Portanto, saio desta reunião __ c.onvicto de que 
todas as informações [oram extJ:emarnente 
importantes; convencido de que esse investi
mento é extremamente importante para o País 
sob o_ aspecto político, econôrnico e_ de tecno-
logia e defesa nacional. _ _ 

Em nome da Comissãã, querO aqui ressal
tar o brühamtismo, a clareza e a objetividade. 
com que forram prestados os esclarecimentos 
pelo Sr. MinistrO OctáVIO' MOreira Lima e pelo 
Sr. Brigadeiro Lélio Vi.;~.na Lobo, pelo Sr. Presi
dente da Embraer, Engenheiro Ozilio Silva, 
e esta Comissão estará acjuj à âisJ)oslção-do 
Ministério -da Aeronáutica. Não preciso mais 
ressaltar o trabalho eficiente e patriótico que 
tem feito este Ministério, e hoje à frente o Minis
tro OctáViO Moreira Lima, porque o nosso vi c e-__ 
presidente_ já o fez _com muita ênfase, clareza 
e brilhantismo. 

Quero, em nome de- tOdos os -Senadore~ 
desta CdrilfSSãO, agradecer -essa participação 
que consideramos extremamente importante 
para o conhecimento_dos fatos que hoje de
senrolam no nosso País. 

Passo agora os microfones ao Sr. Ministro
para as considerações finais. 

OSR. OCTÁVIO MOREIRA LIMA-Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores,-rião poderia ter sido 
mais honroso o convite que recebemos para 
apresentarmos um problema da magnitude 
que ê o programa do AMX para o Ministério 
da Aeronáutica. 

Eu diria que o futuro da indústria da Aero
náUtica depende, sem dúvida nenhuma, em 
grande parte, do êxito desse programa_. Esta
mos certos de que sempre-contaremos_ com 
o apoio dos Srs. Senadores para que a Aer~
náutica brasileira possa ter um -desenvolVI~ 
menta compatível com a grandeza deste País, 
não só na sua parte militar, mas sobretudo 
o êxito que vem obtendo na área civil com 
projeto de êxito incontestável, como é o ca_so 
do Brasília, como é o_ casQ_d_o Bandeirante:, 
como· será do Embraer 14.5 a jato e como 
tem sido da nossa aeronave Tucano de treina
mento, hoje, sem dúVida ne;nhuma ,consagra
da como a aeronave mais eficiente do mundo 
no mercado internacional. 

Eu desejaria agradecer, indus_ive, a gentileza 
dos Senadores, a objetividade das perQUfltaS. 
Léimento _até que_tenham sido poucas, porque 
desejaríamos expor mais ainda sobre o nosso 
programa em que acreditamos. 

Muito agradecido, Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -
Está enceriada a presente sessão. Convoco 
para às -17 _horaS- uma reurüâo ordinMa da 
Comissã,o de Assuntos EconôrrUcos. 

_ _ 7• ReunJão, realizada 
em 28 de junh<> de 1989 

As dezessete horas do dia vinte e oito de 
junho de mil novecentos e oitenta e nove, na 
sala de reuniões da Comissão, Ala Senador 
AleXandre Costa. sOb a Presidência do Senhor 
Senador Raimundo Lira, com a presença dos 
Senhores Senadores Jarbãs Passarinho, Ger~ 
son Camata. Roberto Campos, Nabor Júnior, 
Jorge Bomhausen, Carlos Chiarem, José Agri
pino, João Lyra, Albano Franco, Edison Lo
bão, Nelson Wedekin, Carlos De'Carli, Mau
ricio Corrêa~ Ney Maranhão, Mário Maia, Jamil 
Haddad, Chagas Rodrigues, João Calmon, 
Teotônio Vllela Filho, Mauro Benevides., Man
sueto de Lavor e Sa1danha Derzi, reúne-se a 
Comissão de Assuntos Ecãnômicos. Deíxarri 
de comparecer, por motivo justifiCado, os Se
nhores Senadores Almir GabrieL Jrapuan Cos
ta Júnior, RuyBacelar, Severo Çiomes, Wilson 
Martins, Odadr Soares, Dirceu Carneiro, José 
Ricba, Olavo Pires e Moisés Abrão. Havendo 
número regimental, o Senhor_ Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitu
ra da ata da reunião anterior, que é dada por 

_aprovada. A seguir, o Senhor Presidente con
cede a pa1avra ao Senador Nabor Júnior, Rela
tor da Mens~gem n? 41/89 "do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Minis
tro da Fazenda, para que seja autoriza.do o 
Governo da União a contratar operação de 
crédito externo suplementar, de natureza fi
nanceira, no valor equivalehte a até _DM 
3,900,000.00, junto ao Bayerische Vereins
bank Artiengesellschaft (Banco da Bavária)", 
para que prodlla à leitura do seu parecer, 
favorável nos termos do Projeto de Resolução 
que apresenta. Colocada em votação, a maté
ria é aprovada. COntinuàhdo, o Senhor Presi-

dénte passa a palavra ao Senador Gerson Ca
mata, Relator da Mensagem nQ 42/89 ------=--'"do 
Senhor Presidente da República, submetendo 
à_~provação do senado Federai, propOSta dõ 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizado a Companhia Vale do Rio Doce 
- CVRD, a contratar operação_ de crédito 
externo, no valor equivalente a até CLRDA 
2. 721.600,00,junto a VB-AHS T AKRAF Export 
bnport da República Democrática Alemã"
para que efetue a leitura do seu parecer, favo
rável nas termos do Projeto de Resolução que 
apresenta. Colocado em discussão e votação, 
o pare<:er é aprovado. Em seguida, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador 
Maurício Corféa; Relatai _do PLS N9 30/89, de 
autoria do Senador Edison Lobão, "que dis
põe sobre a gratificação natalina do aposen
tado e pensionista, e dá outras providências", 
para que leia seu parecer, favorável nos termos 
do SubstitutivO que apiesenta. Colocada em 
votação-ricimina1, a matéria é aprovada por 
doze votos. O Senhor Presidente, dando conti· 
nuidade aos trabalhos, confere a palavra ao 
Senador Carlos De'Carli, para· que proceda à 
leitura do parecer que oferece, favorável nos 
termos da Emenda J1'? 1 que apresenta ao Pro· 
jeto de Lei do Se_n;ado n9 81/89, de autoria 
do Senador Frcilricisi:o Rollemberg, "que dis
põe sobre a aplicação de recursos do Fundo 
de Investimentos da Amazônia - Finam, e 
dá outras providências." Submetido a votação 
nominal, o parecer é __ aprovado por doze_ votos. 
A seguir, o Senhor Presidente passa a pa1avra 
ao Senador Albano Franco, relator do Projeto_ 
de Lei da Câmara n9 78/88 que-"altera a Lei 
n? 5.107, de 13 de- setembro de 1966,_ que 
institui O Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço -:---:- FGTS", de autoria. da Deputada 
Udice da Mata, para que faça a leitura do seu 
parecer, contrário_ à matéria. Submetida a vo
tação, o parecer é aprovado, tendo votos ven
cidos dos Senhores--senadores Maurício Cor~ 
rêa e Nelson Wedekin. Constatando a ausên
cia de quorum, o Senhor Presidente encerra 
a reunião e comunica que ficam adiadas, para 
uma próxima reunião, as s~intes matérias: 
PLS N' 102/89, PI.$N• 100/89, PLS N' 62/89, 
PLS N•103/89, PLS N• 60/89, PLS N' 122189, 
PLS N' 37189, PLS N• 116/89, PLS N' 57/89, 
PLS N• 98/89, PLS N• 56/89,-PLS i'V86/89 
e PLS N9 112/88. Nada mais havendo a trat..lr, 
encerra-sé a reunião, lavrando eu, Dirceu Viei
ra Machado Filho, Secretáriâ da CõffifSSão, 
a presente ata que, lida e aprovada, será assi·_ 
nada pelo Senhor Presidente. -Senador /(ai· 
mundo Lira. -

SOBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

13~ Reunião, realizada 
em 28 de junho de 1989 

As doze horas e trinta minutos do dia vinte 
e oito de junho de mil novecentos e oitenta 
e nove, na sala de reuniões da Comissão, Ala 
Senador Alexandre Costa, presentes os Se- -
nhor~s Senadores Mauro 6enevi_des, _pr_esi
dente, Aureo Mello, Meira Filho, Irapuan Costa 
Júnior, Lourival Baptista~ Chagas Rodrigues, 
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Odacir Soares, João Menezes, João Lobo, 
MoisésAbrão, reúne-se a Comissão do Distrito 
Federal. Deixam de compare_.cer por motivo 
justificado os Senhores Senadores Márcio La
cerda, Aluízlo Bezerra, Francisco Rollemberg, 
Leopoldo Peres, José Pau1o Bisai, Pompeu de 
Sousa, Maurício Corrêá, Mauro Borges, Carfos 
De~Carli e João castelo. O Senhor Presidente 
dispensa a leitura da Aia anterior que é dada 
como aprovada. Abrindo a sessão informa que 
esta aguardando a presença de mais um Se
nador para que se c;;omplete o quorum exigi
do. Confirmado o quorum com a presença 
dos Senhores Senadores Edison Lobão, ,Ro
naldo Aragão, Ney Maranhão, Mansueto de 
Lavor e O lavo Pires, às doze horas e cinqQenta' 
e cinc_o minutos, o Senhor Presidente comu
nica o recebimento de um dacomento do Se
nador Maurído Corrêa, requerendo a suspen
são da sessão com base no artigo 151 do 
Regimento Comwn do Congressõ --Nadonal, 
a1egando estar havendo reunião no plenário 
do Congresso. O Senhor Presidente após exa
mlnar o documento informa que o artigo 107, 
item "b" do Regimento Interno do Senado 
Federal, não impede a reaJização desta reu.: 
nião e que a sessã_o do Congresso_ Já foi encer
rada, indeferindo deste modo o requerimento 
do Senador Maurício Corrêa. Prosseguindo in
forma que a presente reunião se destina a 
32, de 1989, do Senhõr Presidente cfa Repú
blica, submetendo à consideração do_ Senado 
Federal. o nome do Doutor Wanderley Vallin 
da Silva, para exercer o cilrgo de Vice-Go
vernadoi' do Distrito FederâJ. Em Sê"guJda, coh~ 
vida o ::andidato a- Vice-Govemadõr a fazer 
parte da Mesa e passa a paJavra ao senador 
Aure_o Mello para que profira a leitura do seu 
relatório sobre o indicado. Após a leitura o 
Senador Mansueto de Lavor levanta uma 
questão de ordem, alegando que de acordo 
com o artigo 16 da Constituição Federal, cabe
rá ao Presidente da República a indicação do 
Governador e Vice-GoVemador, sendo pOrtan
to inoportuna a reunião ·desta Comissão, que 
deveria estar reunida para tratar .de assuntos 
prioritários do Distrito Federal. O Senador 
Chagas Rodrigues pede a palavra para contra
ditar e baseando-se também no artigo 16. da 
Constituição, entende como válida a reunião 
da Comissão para aprovar ou não o nome 
do Senhor Wandetley Vallin. OSeilhor Presi
dente _abre então, espaço para a sabatina, ini
ciando com a questão sobre o posicionamen
to do Dr. Wanderley Vallin, em relação ao pla
no de Desenvolvimento Industrial do Dtstrito 
Federal. O Dr. Wanderley Vallin diz que acre
dita ser o Proin, a redenção para Brasília, já 
que _atualrnente, apenas 10% da população 
Joca1, trabalha na área industrial e com a e[eti· 
vação deste plano haveria um crescimento no 
número de empregos. A próxima questão é 
fonnuJada pelo Senador Meira Filho que inda
ga corno será tratado o transporte de massa, 
o problema das invasões e a questão habita
cional? Em relação ao transporte de massa, 
o Dr. Wanderley Vallin afirma ser este has
teante deficiente maS que já está sendo elabo
rado um plano pelo Governador Joaquim Ro
riz para ser visto por este ou pelo próximo 

Governo. QuantO a questão das invasões o 
Dr. Vallin acredita que o Governo-do Distrito 
Federal tem executado um plano habitacional 
que deveria servir de exemplo a outros esta
dos. Acredita também que o contentamento 
do pessoal que esta recebendo habitação em 
terrenos urbanizados, demonstra o acerto" do 
plano. O Senhor Presidente, Senador Mauro 
Benevides, <wroveita para informar que no 
próximo semestre será tratada em reunião es- · 
pedfica a questão habitado na!. Usando a pala
vra o Senador Aureo Mello questiona, como 
o Dr. Vallin conciliará o tempo, no caso de 
ser mantido na Secretalia de Viação e Obras, 
com o Cargo' de Vice-Gov:emador e também 
sobre a que será feito cOin os OCupantes da 
represa do Paranoâ que estão obstaculizando 
o projeto de fusão das petíirl.suJas?' O Dr. Wari
derley Vallin informa que caso nã.o haja incem- · 
patibilidade de acúmulo de cargos. as horas 
tomadas corno Vice-Govemador seriam pou,; 
cas, pois seria apenas no caso de vlagem do 
Senhor Governador e o tempo· restante seri.;! 
dedicado a Secretaria de Viaçàó e Obras. 
Quantg a segun,da .quesU!o, informa que será 
feito um_ aumento .e um assentamento na- área 
poligonal, o que melhoraria as condições de 
vida dos habitantes da região, afastando-os 
um pouco daquela região que é realmente 
proibida. Prosseguindo a sabatina, os Sena
dores João Lobo e EdisOn Lobão dispensam 
as suas indagações e o Senhor Senador Ney 
Maranhão declarando sua preocupação com 
a questão habitadonaJ, sugere ao Dr. Vallin~ 
a criação" de um banco de materiais de cons- " 
trução para atender as familias de baixa renda; 
Não havendo mais Senador inscrito para ar· 
guir o candidato o Senhor Presidente solicita 

_que os convidados se retirem da sa1a pois 
a partir deste momento _a reunião será secreta. 
Novamente em caráter público o Senhor Pre- _ 
sidente agradece a presença dos Senhores 
Senadores e encerra a sessão. Nada mais ha~ 
Vendo a tratar, eU, ·carló:S-Gtiilherme Fonseca, 
Secretário da.Comissãd do Distrito Federal 
lavro a presente Ata __ que após lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente, deter~ . 
minando que as notas ta:quigráficas sejam 
anexadas a .esta Ata. 

~ANEXOA ATA DA J3'REilNMO DA ' 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL, 
REALIZADA EM VINTE E OITO DE J(/; . 
NHO DE MIL NOVECENTOS E OITEJY
TA E NOVE, NA SAlA DE REUNIÕES 
DA COMISSÃO, ALA SENADOR ALE-' 
XAIYDRE COSTA 

Presidente - Senildór Mauro Benevides 
Vice-Presidente -Senador Odacir Soares . 
Íntegra do Acompanhamento Taquigráfico da _ 
Reunião 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - -
A Presidência comunica aos Srs. Senadores 
e aos demais presentes que ana1isaram a lista 
de comparecimento dez Srs. Senadores. Ape~ -
nas _f~lta a presença de um para o inicio dos 
trabalhos. 

Senhores, ao constar a existência de quo
rum para-realização da presente sessão, aPre
sidência sente-se no dever de anunciar, para 

conheCimento dos Srs. Senadores, um reqUe
rimento que fq_i c;_l~ixado à M~sa pelo nobre 
Senador Maurício Correa, e a Presidência não 
está computando a presença de S. f'.xl' de rew 
querente, neste plenário, em que S. Exf Pede 
a sustação desta reunião, com base no art. 
151 do Regimento Comum do Congresso Na
cional. 

O art. 151 d~ o seguinte: 

Nos casos omissos, neste Regimento, 
aplicar-se-ão as disposições do Regimen
to do Senado, e se esse ainda for omisso, 
as da Câmara dos Deputados. 

O Regimento ~d9 SenadO, rÉ!ceritemente di
vulgado e já entregue a todos os Srs. Sendo
res, estabeJece com mltita clareza: 

"Se extraordinária a sessão, mediante 
convo.cação especial para dia, horário e 
fim indicados, observando-se no que for 
aplicável, o disposto neste Regimento so
bre a convocação de sessão extraordi
nária do Senado, Em quaJquer hipótese. 
a reunião da Comissão Permanente ou 
Temporária não poderá coincidir com o 
tempo reservado à 'Ordem do Dia das 
sessões ordinárias do Senado." 

É essa a letra expresSa do Regimento do 
Senado recentemente distribuído a todos os 
SrS. SEmaâores. 

Em razão disso, a Presidência indefere o 
re-querimento do "êmillente Senador-Maurício 
Correia e mantém a pauta desta reunião, con
vocando para a sua_ sabatina o candidato indi~ 
cada a vice-govemador de Brasilla, pelo Exce~ 
lentíssimo Presidente da República. É o Dr. 
Wariderley Vallin. A Presidência convida S. Ex", 
que já se encOntra nas ga1erias, para que, di'an
te dos Srs. Seriadores, tomando assento à di
reita da Mesa, seja submentido à sabatina, 
após a manifestação do relator, que é o emi~ 
nente Senador Áureo Mello, a quem concedo 
a palavra neste instante. _ 

O SR. ÁUREO MELLO (Relator)-Sr. Presi
dente, Sr. Secretário de Viação, indicado para 
vice-govemador, Sr._vice-presidente, Senho
res componentes desta Comissão: 

O relato é o seguinte: 

"Esta Casa do Congresso Nacional é 
chamada a opinar sobre a indicação que 
o Senhor Presidente da República deseja 
fazer ao Sr. Wanderley Vallin da Silva, para 
~_t_ce_r__o cargo de vice-govemador do 

- Distri!o Federa1." 

A Cori_Stituição, na forma do ari 16 <fo Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
atribui competência ao Sériado Federal para 
aprovar previamente a indicação do governaw 
dor e do vice-govemador do Distrito Federal. 

O Senhor Pr~sidente da República e~cami
nha, anexo à mensãgem, o curriculum vitae 
onde se encontram as razões que o levaram 
a indicar o nome do Dr. Wanderley Vallin da 
S1lva. 

Segundo esse_documento, o indicado exer~ 
c e atlialmente o cargo de Secretário de_ Viação 
e Obras do Governo do Distrito Federal. Ocu
pa ainda as seguintes funções: membros nato 
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do Conselho de Arquitetura, e Urbanismo e 
Meio Ambiente_ do DistritO Federal; membro 
nato do conselho de Administração da COm
panhia Urbanizadora da Nova Capital do Bra-
sil, Novacap; nato do Conselho de Adminis
tração da Companhia ImObiliária de Brasília 
Terracap; Presidente do_ Conselho Rodoviário 
do Distrito Federal, ocupando os seguintes 
cargos: Presidente do Sindicato daJndústria 
da Construção Cívil do Distrito Federal; Conse
lheiro do Conselho de Administração da Câ
mara Brasileira da Indústria de Construção. 

Constam como relevante, o-desenvolvimen
to das seguintes atividades profisSionais na 
construção civil: oito mil metros lineares de 
pontes em concreto armado e pretendido, nos 
Estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal; 
180 mil metros quadrados de obras em con~ 
creto armado e pretendido, ou estruturas me
tálicas nos Estados de Goiás, São Paulo e Dis
trito Federal; edificações residências, habit· 
ções isoladas ou coletivas-ein Gõiã_S_e no Dis~ 
trito Federai; obras de saneaineiltér em GoiáS. 
e no Disfrito Federal; edifiCações· comerciái:S 
e mistas em GOiás, São Paulõ, Minas Gerais 
e Distrito Federal, tendo realiz.ado estágio na -
Companhia- Siderúrgica NadOnál, em Volta 
Redonda, no Rio de Janeiro de 1962 a 1963~. 

Quanto à- escolaridade; apresenta os se·_ 
guintes_ cursos regulares.: Priniái"io, GruPo Es~ 
colar Artur BelémJúriior, em Pedregulho, São 
Paulo, de 1947 a-1949;-Admissão_ao Ginásio,. 
no Ateneu DOtn Basco,- érh Go:ãnia, Goiás, 
1950; GhlàStaJ -AteneU Dom Bo.sco em Goiâ· 
nia, de 1951 ã: 1954; Científico; no Colégio~ 
Estadual, de Goiás, Goiânia, de 1955 a 1957;, 
Preparatório, no Anglo-Latino, em São Paulo, 
São Paulo, I 958; Curso Superior na Escola 
de Engenharia da Universidade f!'!deral do Rio. 
de Janeiro, Rio de Janeiro, Estado dO Rio de 
Janeiro, I 959 a 1963. 

O ·carididato tem cu~sos-d~ ~~Pecializações' 
de Controle Te<:nológico ·de ,Solos e ConCre~ 
tos, Instituto de Pesquisas T ~c;nológicaS -
IPT, em São Paulo, em 1954; Estudo de Refor
ço de Fundações, instituto de Pesquisas Tec
nológicas - TPT, em São paulo, 1964; Segu- ' 
rança e Desenvolvimento, 5~ Gelo de Estudos, 
da Associação _dos Diplomados_da Escola Su
perior de Guerra - ADESG, do DF, Brasília 
em 1976. · · 

O Sr. Wanderley Valin da SiÍva é engenheiro . 
metalurgista e_ civil, natural de Ituverava, Esta: 
do de São Paulo. Reside erÍJ. Brasília desde 
1968. 

Tendo em vista, portanto,·a·riature:Za da ma~ 
téria apreciada, não_ nos• cabe aduzir outras 
considerações no âmbitO deste relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides)
ConclUída ã.ssim a exposição do nobre Relator, 
Senador Áureo Mello, ã Presidêda abre inseri~ 
ção para que os Srs. Senadores interpelem 
o Secretário Wanderley V~lin. A Presídênc_ia . 
inicia esta sabatina com o Sr. SecretáriO,_ Ci:m- · 
didato a Vicé-Govemaaorae Brasília, Dr. Wan
deriey Valin, e pede à Secretária da Comfssão 
que recolha as assinaturas dos srs·. Senadores 
para que, na ordem de inscrição, também pos-

sam fazê-lo ao candidato indicado, Dr. Wan
derley Yalin. 

A primeira pergunta, do próprio Presidente, 
Dr. Wanderley Valin, seria a seguinte: 

Erti novéinbro do ano- passado o Senado 
Federal aprovou o Programa de Desenvolvi· 
menta Industrial de Brasília. Acredito .que a 
aprbVaçi!io, s~ bem me recordo, ocorreu por 
unanimidade dos integranteS desta Casa Le· 
gislativa. Póste.rioi"ffienté,-compUlsando publi
cãções d_o Distrito F ed..eral, defrontamo-nos 
com regulam~nté;çãQ c;lo Programa cje _Desen
volvirnentoJndustrial de Brasília, Lembro, por · 
outro lado, que ducante _a posse do Dr. Basco 
Ribeiro, cotno Secretário de Indústria e Co
mét_cio, ato. a que me fiZ presente, ouvi de 
S. EX' a .a.firrnação peremptória, incisiva, de 
que o Programa de Desenvolvimento Indus
trial de Brasília teria seguimento. Recentemen
te, numa solenidade em T aguatinga, a que 
também compareci, o Governador Joaquim 
Roriz foi ml,li~o enfático ei"n destacàr a impor
~l'}_c!_é!_ do ~rogr§lrna .de. Des~nv9lvimento In
dustrial d~ ~r~~ílla1 !?Ob,r~tudo no que tange 
à-absorção çia mão-de~obra trabalhadora da 
Capital da RepúbÍica. -

AperQ!JI'}ta q~:~e Í?JÇO ao_ candidato, Dr. Wan
derley Y~in: de g~e forma S. Ex", se aprovado 
por esta Comissão, e a ségi.Jir, pelo Sénado 
Federal, nomeado, portanto Vice-Govérnador 
de Brasília, como V. EX, Dr. Wanderley Yalin, 
vai atuar no Seritido de dar eficácia a esse 
plano, que é de fundamental importância para _ 
o desenvol0ment6 de BraSilia 

O SR. MANSUETO DE L.AVOR- Sr. Presi
dente, antes da resposta do Dr. WanderleyVa
lin da SilVa, eu queria formular uma questão 
de ordeni. 

-o SR. ~ESIDJ;l"ffE (M-ã~ro ~?enevideS) -
Pois não, nobre ·seiiildor _Mi:u1sueto de l,avor, 
v. Ex' tem-a Palavra~ - - --

O SR. MANSUETO DE Lf\VOR - Na reali· 
dade, o art. 16 das Disposições Transitórias 
dispõe que até se efetíve o exercício da autono
mia pleha dõ Distrito-Federal, com a eleição, 
pelo povo do Distrito Federal, do seu Gover· 
riador e do seu Vice-Govem.i!dor, da sua Câ
mara Legislativa, que votará em doiS turnos 
a· Lei Orgâiifca do Município, inclusive deter
minando as funções do Vice-Govemador do 
Distrito Féderal, caberá ao Presidente da Re
pública íhdicar Q Governador e ó Vice-Gover
nadór do Distrito Federal 

O Senhor Presidente José Samey_preen
cheu, co~forme a sua atnbuição constitucio· 
nal, p cargo de Governador e até o presente 
momento não havia remetido ao Senado o 
nome, a ser aprovado por esta Comissão, do 
Vice-Oovemador do Distrito Federal. 

Sr. Presidehte e Srs. Senadores, a questão 
de ordem--que TeVimto--é -da inoportunidade 
da votação, hoje, dessa Mensagem, tendo em 
vista -õs -prOblemas gritantes e as prioridades 
do próprio Distrito "Federal e do País. o- texto 
do art. 16 das Disposições Transitórias não 

_ determina prazo para essa indicação de Vice
Gcivemador. 

Essas minhas cçnsiderações, r~ssalve-se 
em parêntese, nem de longe querem atingir 
a ilustre pessoa do Dr. Wanderley Yalin da 
Silva, q4e é um-dos mais eficientes integrante 
da equipe administrativa do atual Governador 
Joaquim Roriz, do Distrito Federal. Apenas, 
a título de questão de ordem que levanto à 
consideração dos Srs. Senadores, considero 
até para o trabalho de S. __ Ex•, o SecretáriO 
Wanderley Valin da Silva e de S. Ex", o Gover
nador do Distrito" Federal, que esta Comissão 
deveria centrar o seu apoio~ as suas votaÇões 
nas questões pendentes relativas ao próprio 
Distrito Federal. Uma, das questões gritantes, 
Sr. Presidente, Srs. Serradores, é ã dos assen
tamentos das populações carentes-do Distrito 
Federal. Era preciso que e"ss-e Poder Legis
lativo provisório do Distrito Fedéal analisasse 
as duas versões que estão aí. A versão do 
próprio governo contra o assentamento inclu
sive dos chamado núcleo de as-sentamento 
de Samambaia, que o Governo apresenta na 
televisão_, numa campanha, como sendo a feli
Cidade geral dos _que vão para lá, e- dos que 
estão sendo desalojãdos, indusive coiO (epre
sentantes aqui nesta Comis_~o-nest_e momen
to, que estão _dizendo que estão indo para o 
mato, para as cobras, para as doenças, para 
a promiscuidade, para a falta absoluta de con
dições de assentamento de um ser humano. 

Essas questões é que são priorltái'ias e não 
a nomeação ou a aprovação por esta casa; 
mediante indicação pelo Presidente da Repú
blica _çuja compe:t~nic.a_n-ª"o es,ta_n)ClS. n.egando, 
de +urn Vic~-Govemador que não Vêi:i aCres· 
centar absoh.itari1ente nâdà, em termoS Politi
cas e administrativos, à solução desSes proble
mas do Distrito Federal. Isso·para- Eião- falar 
nos problemas gerais do País, que nós, como 
Senadores, já não como membros desta Co
missão, temos que votar em cai'áter prioritário, 
por exemplo, a lei de greVe,- por exemplo, a 
lei salarial, a questão da remuneraçZio do fun· 
cionalismo; a léi agrícola, prevista no art. 50 
e cOm prazo de uin _ano, e aí estão os produ~ 
tO~es __ Oe SõJà 'de tàáo' o Pais' àci:lmpados aqui -
em Brasílía. ~· <!a_ i-naior importânCia equa
cionar esses problemas para a economia e 
para a administração do País. E estamos aqui, 
quase que num diletantismo, elegendo o Vice
Govemador biônico do Distrito Federal, que 
nada vai alterar acerca desses problemas. 

Em Conclusão, e para não me alongar, Sr. 
Presidente, já sei que V. E~ Cjuer nle tomar 
a palavra e com ~oda a razão o faz ... 

O-SR. PRÇ:SIDENTE(Mauro Benevides)- _ 
V. Ex" fascina este Plerláiio com o seu-verbo 
fluente. Estamos embeve<:idos com a. questão 
de ordem que V, Ex' suscita nes~e instante. 

O SR. MANSUETO DE i..A VOR - Muito 
obrigado. Mesmo assim, não vou continu;;~r~ 

porque acho que os argurn~nto_s que já exp~di 
aqui são suficientes. 

O SR. PRESIDENTE (Mau_ro Benevides)
Os colegas de V. Ex> ficarão frustrados se V. 
EX não continuar falando. - -
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OSR.MANSUETODELAVOR-Obrigado, 
mas não vou continuar, porque argumentos 
excessivos podem até atrapalhar o raciocínio 
que eu queria colocar, com humildade, com 
responsabilidade pública para os eminentes 
Senadores. 

Melhor será para o Distrito Federal que S. 
Ex", o Dr. Wanderley Valin, continue à frente 
da sua Pasta, e que se adie essa votação de 
um Vice-Govemador, que na realidade é um 
cargo que não vai acrescentar nada em tennos 
políticos e administrativos para a solução dos 
gravíssimos problemas do Distrito Federal, in
clusive esse trazido aqui nesta "Comissão, co
mo Poder Legislativo de portas abertas, pelos 
representantes dos assentamentos, dos acam
pamentos, que estão sendo tratados aí numa 
situação terrivel, segundo eles, e numa situa
ção de extremo equacionamento dos proble
mas, segundo a vers!o do Governo, através 
da televisão. 

Em conclusão, Sr. Presidente, essa é a mi
nha questão de ordem; é que não houve irúclo 
do pro-cesso ·de votação, portanto, creio que 
regimentalmente a minha questão é pertinen
te~ É que se suspendesse _esse debate, essa 
sabatina, essa votação e se colocasse na pauta 
da Comissão do Distrito Federal as pendên-~ 
cias extremas, prioritárias, que o povo do Dis
trito Federal quer ver tratar nesta Comissão, 
que é o seu Poder Legislativo provisório. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Respondendo à questão de ordem do emi
nente Senador ... 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
V. Ex!' vai contraditar? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Vou, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
O nobre Sehadór-cnagaSROdrigues vai con
traditar a questão de ordem do eminente Se
nador Mansueto de Lavor. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presi
dente, inidalmente quero dizer que lamento 
ter que discordar do ilustre colega, nobre Se
nador Mansueto de Lavor. S. Ex~ entra no mé
rito, acha que seria muito rilais importante 
tratarmos de questões objetivas, substantivas 
do que, propriamente, da indicação feita por 
sua Excelência o Senhor Presidente da Repú
blica, para o·cargo de Vice-Govemador do Dis-
trito Federal. -

Sr. Presidente, vou examinar o problema, 
se V. EX e a Comissão me permitem do ponto 
de vista jurídico constituclonal. 

O art. 16 do Ato das Disposições ConStitu
cionais diz claramente: 

"Até que se efetive o disposto no art. 
32, § 29 da ConstituiÇão, caberá ao Presi· 
dente da República, com a aprovação do 
Senado Federal, indicar o Governador e 
o Vice-Govemador do DistritO Fderal." 

oe modo que' é uma cOmpetênCia do Presi
dente âã República: 

O Presidente da República, nos termos· da 
Constituição, tem comp-etência para indicar 
o Govemador e o Vice-Govemador, até que 
se proceda a eleiÇão. Então, eSsa é uma· prer
rogativa do Presidente da República. A nós, 
aqui, o que cabe é aprovar ou rejeitar, mas 
não se pode negar ao Presidente da República 
o direito de indicar. Por outro lado; o que se 
poderia levantar era o_ seguinte: quando o arti
go fala em indicar Governador e Vice-Gover
nador poderia o Presidente da República pro
ceder à indicação de um, sem fazer a indica
ção do outro. Mas essa é uma questão vencida. 
porque quando apreciamos a indicação do 
atual Governador eritendemos que as indica~ 
ções poderiam ser feitas separadamente. 

Ehtâó, se o nobre colega me permite, -eU 
respeito a posição politica de V. EX;seu enten~ 
dimento de que não é ·oportuno, mas isso 
cabe ao Senhor Presid~nte c!a República; é 
uma prerrogativa_ constitucional do Senhor 
Presidente da República indicar o Governador 
e o vice. Agora, aproveitando a oportunidade, 
quero deixar bem claro aqui uma situação que 
foi aflorada pelo nobre colega. Tenho a im
pressão, isto precisa ficar bem claro, Sr. Presi
dente, de q1,.1e alguns companheiros querem 
esdarecer urna s;ituação. Muitos, aqui, gosta
riam de aprovar a indicação, ·como é lícito 

-a qualquer outro votar em sentido Oposto. Mas 
há o problema da acumulação, Parece que 
o nobre Relator não feriu esta matéria. Sr. Pre
sidente, este problema está disciplinado, so
bretudo, no art 17 do AJ:.o e no art, 37/17. 
"Nenhum Vice-.Govemador de Estado exerce 
função de Secretário de Estado. Em todos 
os- Estados, o Vice-Goveffiador não exerce 
função de Secretário. Há um~ incompatibi
lidade. Se o VJc:e~GOvê"mador exercesse, ele 
perderia o cargo de Vice-Govemador": 

_ Acredito que -algyns COlegaS aQUi não quei
ram_demitir o ilustre indicado, que exerce uma 
função de Secretário de Estado. 

Então, o que quero. que fi:qúe bem dãro 
é isso. Prirrieiro, o pensamento de S. EJcl', o 
ilustre Secretário Wanderlei Valim da Silva: se 
S. EX' está certo de que, eleitO, perderá a fuit
ção de Secretário; se for eleito, não poderá 
ser Secretário e, se exercer a_ função de Secre-
tário, ficará sem efeito a eleição. -

O SR. -(Fora do microfone) O vice-Go
vemador do Rio de Janeiro, exe_rcia uma secre~ 
tariã ·mas-cf deixou, quando o governador foi 
para o exterior; e ele teve que aSsUmir-o Gover
no interi~mente. Mas ele_exef(::eu a secretaria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
A Presidência pede aos Srs. Senadores que 
não-- interfiram, pOrque -é questão .de- ordem 
.que- está sendo contraditada pelO Senador 
Chagas Rodrfgues,'"apenas falain um a favor, 
por uma questão de ordem, pelo Senador 
Mansueto de Lav_or e o Senador Chagas Rodri
gúe~ contestand~ uma que~o de ordem. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Então, na 
primeira parte, que fOi pi0priari1ente ·a questão 
de ordem, eu não tenho a menor dúvida de 

que Cabe ao !:?e'nador PreSidente d~ Répúb~
Jica porque é um direito. Sua Exc:elêpqa não 
pode s.~r priVado desse direito de iridicàr. 

Agora, quanto à segunda, o nobre Colega 
dá aqui urri exemplo úniCo. Depois a questão 
iião é Só _de _um cidadão aceitar ou Ti.ão; é 
Saber se face à Constituição. 

Então, seria irlter:essante ·que esclarecêsse
mos ~ssa situação. 

Então, iriamoS esclarecer para que cada um 
pudesse dar o seu voto com plena consciên
ci~: se_ Sua "Ex:i:.t?lência pretenderia se afastar 
da Secretaria~; Se, depois, V. Ex" poderá escla~ 
rêcer se esSe é . um assunto que poderá ser 
apenas oportunamente esclarecido. 

Quanto à questão de ordem, nobre colega 
me permita, é uma prerrogativa do Senhor 
Presidente da Repúbalica e todos sabem da 
minha posição, aqui, de independência com 
rejação ao Governo Federal. 

O SR PRESIDENTE-(Mauro Benevides)
A Presidência, então,-decidíndo a questão de 
ordem le~n~da pelo eminente Senador Man
sueto de Lavor, louva-se, inclusive, na lúcida 
argumentação dO eminénte SenadOr ChagaS 
Rddrigues. . 

O Senhor Presidente da Repúbalicà, ao en
viar a esta Casa ·a rrienSage'in, indícimdo o 
Dr. Vanderley Vai~ para ocupar o cargo de 
vice-GoveinàâOíiá de Brasflia, o fez· cOin base 
no ato das disposições transitórias da Carta 
Magna em vigor. Se- Sua ExCelência na o fez 
no dia 6 de outubro, poderia tê-lo feito, porque 
a Carta _que aí" está é para ser cumprida e 
para ser respeitada. Se prevaleceram razões 
de natureza política para que o S_enador Presi
dente da República protelasse a indicação do 
viÇe-Oovemador do Estado. refoge a esta Co
missão, neste morriento, o direito_de apreciar 
é!S questões qaé; do pónia de viSta político, 
determinaram ao Senhor Presidente d{i Repú
blica a protelação no ato de indicação do vice
Govemaâor de Brasllia. 

Na parte pertinente à possibilidade de acu
mulação da vice-GoVemadoria com a Secre
taria de Viação e Obras, da qual, é titular o 
Dr. VànderleyValim, a-Presidência se_dispensa 
de apreciar a matéria ã:gora, porque o -cargo 
de secretário de Obras é da confiança do Go
vernador Joaquim Rorfz e esta Presidência, 
no momento, não estaria suficientemente in
formada da intenção do governador Joaquim 
Roriz de manter ou não o Dr_. Vanderley Valim 
no exerCício deSse cargo de ~onfiança._ 
. -Portanto, a apreciação vai se restiiri.gir à indi
cação _da men~gem presidencial e, se a acu! 
mulaçâo vier a ocorrer, essa matéria será, na 
oportunidade,_ examinada pelos canais com~ 
petentes, ou seja, através de repres_entação ou 
qualquer outro instrumento jur_ídico que tenha 
cabimento para apreciação de matéria dessa 
ordem. · 

Portanto, o que é objeto de discussão, neste 
Ínstante", ê a indicação do Dr. Wanderley Valim, 
a ·quernjá.-fiZ, ri. o ·iÍ1íçio da-sabatina, a primeira 
interpe_lação sobre como S. Ex" se posidonará 
diante do Plano de desenvolvimento industrial 
de BiaSJ1ia, ·que, ap[oV-ãdõ effi -novembro, ne
cessita_ser: na nossa visão, imediatamente es-
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timu1ado, sobretudo, para garantir um desen
voMmento mals acelerado da CapitaJ da Re~' 
púbalica. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR-Desculpe, 
Senador Meira Filho, era só para complemen
tar o meu pensamento e insistir em que V~ 
EX considerasse o ponto fUndamental da mi
nha questão de ordem, que V. Ext pratica
mente não decidiu. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ 
Nobre Senador Mansueto de Lavor, se V. EX' · 
des_eja estender a sua questão de ordem sobre 
as outras matérias da maior importância do 
Distrito FederaJ, a PresJdênda responde a V. · 
Ex' que, até este moinento, nenhuma Coffijg.. 
são, nem aquela que foi presidida, há dois 
anos, exemplarmente, pelô Senaêl.or Meira -Fi-' 
lho, nem aquela que, em 1977, tive o privilégio' 
de integrar, at;>lado do en1inénte Senador LOU
rival Baptista, nenhuma dessas Comissões, até 
hoje,, apreciou uma gama rilaior de propo~ 
sições, quer oriunda de senadores, queroriunM 
da de Deputados, quer oriunda do Poder Exe~ 
cutivo. Estãinos ofere_cendo à Brasília um tra
balho de dedicação, de desvelO e de abnega
ção. Se outros exame·s, se outros problemas 
não forem equacionados, é porque os Srs. 
Senadores não propuseram', através de pro
jeto de lei, como poderiam félzê-lo, para que 
a Comissão examinasse essas matérias. Veja 
V. EX' que até um f6rum de debates está pre
visto Para a primeira quinzena de agosto, com 
o enunciadO de uma série de itens e de proble
mas da maior gravidade. 

Então, _essa programaçãO ·será submetida 
à aprovação desta Comissão, foi uma subco
missão designada para isto e acredito que há 
uma multiplicidade de temas que serão discu
tidos, inclusive o problema fundiário de Brasí
lia, que _será trazido a debate nesta Comissão, 
quando certamente. V. Ex' trarà a contribuiçãO · 
inestimável do seu talento, da sua competên
cia, para o deslinde de todas essas questões. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- Sr. Presi
dente, é claro que vamos ouvir a palavra funda
mentada do Senador Meira Filho. Mas eu queM 
ria apenas ponderar, para V. Ext, que a contes-. 
tação feita a minha questão de ordem, pelo 
eminente_Senador ChaQã.S-ROdrigues e as pr6-
prias expressões de V. EX na Presidência, que. 
sou, não apenas wn testemunho, alguém que 
presencia passivamente :a eficiêilcia, os traba
lhos, a seriedade desta Comissão, mas en~ . 
quanto possível, também, dando a minha mo
desta contribuição, como suplente que sou 
desta Comissão, não como titular, quer dizer, 
na realidade, esta Comissão tem desempe
nhado, tem cumprido todo o seu papel que 
a atual Constitufção lhe atribui, se o Poder 
Legislativo ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
O depoimento ·de V. Ex!' nos conforta, nObre 
Senador Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR~ Sr. Presi
dente,_eu queria ainda, para não parecer insl$-
tente numa questão que possa parecer irrele-

vante, dizer que se V. Ex.' afuma que o Presi
dente da R e "pública, por motivos politicas, pro-
telou, como o fez, por quase um ano, essa 
indicação para ser submetido a esta Comis
são, eu queria levantar, como· questão prelimi
nar, para. ser apreciada pelos companheiros 
desta Comissão, se realmente outras razões 
políticas também não teríamosn6s para, com 
mais calma, dentro de uma ordem de priori
dade, apreciar essa votação. 

é: isso qu~ eu queria submeter como ques
tão preliminar. u o art. 16"é reCOnheço a com
petência do Presidente da República ao indicar 
o nome do vice-govemador a esta Comissão. 
O que não há. _é prazo para isso, portanto, 
não haverldo prazO, nem o Senhor Presidente 
da República está submetido ao tempo, como 
nem n6s, meni.brOs da Comissão, o estamos .. 
Não temos· nenhuma razão política para apre
ciar, de iinediato, esse nome. Podemos colo~ 
cá-lo diante de prioridades que estão aí, e que 
já citei, que São problemas gritantes do Distrito 
Federal; podemos, inclusive, em nome da efi- . 
ciência desse trabalho, que deixamos de . 
aplaudir, porque fazemos parte dele e isso se
ria elogio em boca própria, e que testemu· 
nhamos todos os dias, quando V. ,E,x_• ass4miu 
a Presidência deu realmente um dinamismo 
extraordinário a esta Com~ão. EntãO, e_m no
me de tudo isso, poderiamos ,simplesmente 
não aceitar essa indi_cação, em termos de tem· 
po e não em termos de competência e diz.er
mos: é preciso ~quacionar_ tais e tais proble
mas, vamos_ colocar numa pauta e depois 
apreciar essa indicação do vice-govemador. 
A questão é política disse muito bem o emi ... 
nente Co[ega Chagas RodrígueS, e V. -Ex.' com
plementou dizendo, inclusive, que o Presiden· 
te da República achou por bem, por motivos 
políticos que não nos vale aqui avaliar, protelar 
o quanto_ possível a indicação desse vlce-_Go
vemador. Basta ver que quase um ano decor
reu do tempo que Sua Excelência tinha o direi
to de faz_er essa indicação e não o fez. Então, 
tambéiTl não estamos politicamente obriga
dos a um prazo, e é por isso que digo, e colo-, 
caria como preliminar, que poderia inclusi
ve-se V. Ex- aceitar - ser aqui apreciado _e 
votado, se seria conveniente essa votação ho
je, ou se não; ou Se não Seria mais conveniente, 
dentro do noSso trabalho, aVançar a pauta, 
decidir sobre questões fundamentais, acionar 
o próprio Governo do Distrito Federal sobre 
essas questões prementes, inclusive questões 
sociais de fundamental importância e depois 
apreciarmos, porque não é prioritária, essa in
dicação do Presidente_ d.;~: República. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, __ 
peço-que me permita contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Já não-há mais questão de ordem a discutir. 
Apenas foi um raciocínio expendido pelo emi
nente Senador Mansueto de Lavor, que aPre
sidência se dispensa de comentar, porque se 
razões políticas militaram na protelação da in
dic~ção do Qr,_ Wandeley Valin a Comissão 
do Distrito Federal, realmente não teria condi
ções de fazer uma avaliação sobre a conve-

niência ou não do ato presidencial, ao invés 
de ter chegado no dia 6 de outubro, estar 
somente agora ser submetido ao _exame do 
Senado Federal." · 

Portanto,- vamos .dar prosseguimeritç. _à_ sa
batina com a primeira indagação que fiz ao 
eminente indicado à vlce-govemadoria, Dr. 
Wanderley Valin. Até me permitO relembrar 
a interpelação, pois foram tantas as interven
ções que o Dr. Valin por ter se esquecido do 
exato teor da nossa proposta. 

rir. Valin; a minha indagação se circun~
creve ao plano de desenvolvimento industriai 
de Brasília, matéria votada pelo Senado, com 
apoio inânime dos Srs. S_enadores, e o Secre
tário da lndústría e ComérCio, num pronuncia
mento, ·durante a sua investidura, naquelas 
elevadas questões, assumiu o coffiproi-riisso 
público de apresar o cumprimento do Plano 
de Desenvolvimento Industrial; o Governador 
Joaquim Roriz, numa solenidade, qUinta-feira, 
em Brasília, à·qual tive o prívilégio de- compa
recer, também foi muito ellfáiicõ, incisivo, ·pe
remptório até, no assegurar aó póvo'de Tagua
tinga; aos líderes emPresariais e com'unítários 
que ali se enéántravain, qUe ele fciria ·tUdo o 
que fosse possíver Parã Viabilizar· o Plano de 
De~envolvimenfo hldusbial, sobretudo porqUe 
ele teria que abrir espaços para absorção da 
mão-de-obra trabalhadora da Capita.rdã Repú-
blica. -

EntãO, a pergunta que fiZ-a V. Ex'_e repito 
para que fique mais clara é: Como V. Ex", se 
for aprovado por esta Comissão __ e pelo Plená
rio do Senado, vai-se posicionar no sentido 
de-estimular, de' todas as formas, a ·concre
tização do Plano de Desenvolvimento Indus-
trial de Brasília? -- --

O SR. WANDERLEY VALIN- Sr. Presiden
te, Srs. Senac:Iores, sem dúvida, BrasíU-3 foi 
aqUinhoada pelo Decreto do Seriado Federal 
que possibilita a Brasüia ter o seu Pólo indus
trial. Isso foi ·muifo- discUtidO", porque Brasília 
seria uma Cidade tipiCamente' administrativa, 
foi uma ddade planejada para ter 500 mil habi~ 
tantes, na década de 90, e já e$tarnos, pratica
mente com 1 milhão e 800 mil habitantes 
e somente 10% .dessa população, hoje, traba
lham nos s_egmentos industriais. Hoje, já tem 
até um jargão que diz que Brasília é uma ex
portadora de filhos. Quem aqui está tem que 
pegar os seus filhos e mandá-los para outros 
Estados porque não há mais cOndições de 
se absorver essa mão~de-obra. Com a criação 
do PRO lN, sem dúvida, e a sua ifnplemenfu.Çâo 
atrav~_ do CD!, vamos gerar para Brasília aqui
lo que realmente hoJe ela necessita. 

O Plano de Desenvolvimento Industrial de 
Brasília, pelo qual muito lutei quando Presi
dente do Sindicato da Indústria da Construção 
O vil, juiltamente com a Federal das Indústrias 
de Brasília, fui um dos mais fervorosos lutado
res, n6S _qlie aqui habitamos, sabemos que 
BrasTiia mudou muito riesses últiffios 20 anos .. 
Antigamente a mão-de-obra versava unica~ 
mente no comércio ou nos serviços públicos. 
Com a criação do PROIN --com sua imolan-



Agosto de 1989 DiÁRIO bcfCONORESSO NÁOONAL (Seção II) sexta-feira 4 3601 

tação que está prestes a se in!dar, com destiM 
nação de área - teremos uma industrializa
ção nâo poluente, passará por um Conselho, 
que já está determinado, profundo conhece
dor desses assuntos; do qual participam a Fe
deração das Indóstrias, Secretaria-da lridústria 
e do ComérciO, através do eminente Dr. Joao 
Basco. Sabemos que -iSso -será -a SãJv;:ição de 
Brasília, em termos de emprego. Evidente _que 
temos assunto a ser debatido sobre o incentivo 
que tem que ser dado, porque se não houver 
um mínimo _de incentivo, COmo fcizem quase 
todos os demais Estados, não haverá quase 
que industrialização. Somos um País deslo
cado dos_ grandes centros produtores, mas 
já está tudo preparado. Haverá incentivos tanto 
na aquisição dos- terrenos, como incentivos 
fiscais etc., e temos certeza, Senadores, isto 
será a redenção de Brasília em termos de em
pregos e em termos empresariais. 

O SR PRESIDENTE:(Mauro Benevides)
Respondida a primeira índagação. Passamos 
a palavra ao Senador Meira Filho, primeiro 
inscritO, com a prerrogativa de inteipelar o 
nobre candidato Secretário Wanderley Valin 
que fará C:hegãr, posteriormente, ao conheci
mento de todos _os Srs. Senadores urna expo
sição por ele elaborada sendo que a Secretaria 
da Comissão está diUgenciando o envio desse 
expediente não apenas aos Senadores da Co
missão do GDF, rn8s tarnbérri a todos quanto 
integram o Senado _Federal. 

PortantO, com a palavra o nobre Senador 
Meira Filho. 

O SR MEIRA FILHO - sr. Presidente, Srs. 
Senadores, serei muito rápido. Quero formular 
apenas duas perguntas. 

Tein sido mUito discutido em Brasília, e até 
muito comentado, o_ problema do transporte 
de massa. Como V. Ex" e o ·Governador do 
Distrito Federal vão tratar desse .assunto, pois 
é uma aspiração da população de Brasília, 
gente sacrificada com um transporte que não 
condiz com a Capital do Brasil? 

O SR. WANDERLEY VALIN -Sr. Semldor, 
a minha visão, no que tange ao transporte 
coletivo em Brasília, é-semeiharite a quase 
todas as grandes cidades do Brasil, é defi
ciente. E Brasília é sui generls nessa_área; 75% 
da no~sa população vive nas cidades satélites 
e aproximadamente 70% trabalham no Plano 
Piloto. Mais ou menos 60% da distância de 
transporte coletivo percorrido nessa ddade, 
ultrapassa aos 33- quilómetros de distância. 
Com esses números é com a-frota de-aproxi
madamente 1.500 ôl'libUS,-com·cinco anos 
de idade média, é deficiente, -transportando 
mensalmente mais de 2U ·rrlilhões de paSsa~ 
geiros, principalmente nas horas _de pique, é 
altamente deficiente. -

Então, o transporte de massa, sem dúvida, 
não neste Governo, em õutros, terá que ac:on~ 
tecer. A menos que mude o perfil de trabalho 
nesta Cidade. E creiO que a ffiudança desse 
perfil será- exatamente na industrialização, e 
esta já está previste,, pai" à acompanhar os limí· 
te~ das cidades satélites. Isto aí poderá medi~ 

ficar imensamente esté perfi( t~O ~c9ntrário, 
teremos que, _ inevitavelment~, partir para o 
transporte de massa, do qual o Governo Joa
quim Rorlijá está fazendo um piaria dé estudo, 
pará oS fut;ÊJ!os gOveiTic,>~ -_pelO inenos, para 
deixar meta~ tra_çac:!as, de como isto deve 
acontecer. 

- Muito _obrigado. 

O SR. MEIRA FltHO - Diz respeito a dois 
problemas também cruciais de no_ssa Capital. 

-EViaé:ntehlénte, -a ânsia de nossa gente bra
siJeka é a de procurar lugar onde melhor viver, 
e Brasma nasceu -com esta destinaÇão, a de 
oferecer melhor oportunidade aos filhos desta 
NÇJção_ -

Tem os o i:m_)blema da habitação e o proble
ma das invasões. Ainda há po1:1co, referindo-se 
a esta questão, o Senador Marisi.Iet6 de Lavor 
disse que o Governador está tiraildo os invaso
res e os jogando às cobras. 

Eu perguntaria a_ V. E:xl': Em- que ótica V. 
Ex', jUnto ã.o Governador, vai ve? ésses dois 
prõbl~rnãs, o das invasões e o da questão 
habitacional? 

O SR WANDERLEVVAUN -InÍcialmente, 
Sr: Senàddr, feSídó em Brasma há mais de 
vinte anOS, cbmb já dfsse, e creiõ (rUe um 
dos melhores planos que está acontecendo 
no Distrito Federal é o do Sr. GovernadOr Joa. 
qiilril Roriz. 

Eu, que vim do povo, vim da classe bem 
sofrida, bem humilde, conheço a vida deste 
povo, e tenho a impressão de Que o que está 
acontecendo_ .aqui dever_!a _ sef exemplO para 
todos os Estados do·-SraSiL 

Vejam o que está acontecendo. 
O-Sr. Governador· deternlinou uma área 

boa, bem localizada, área que atende a todos 
o_s_ sistemas ambientais, onde não haverá pro
blemas com nascentes, com sistema de abas
tecimento futUro, faciltdades de esgotamento, 
e priorizou esse local para receber aquelas 
invasõ.es-que aqui já existiam.- Sã()- qi.iatone 
mil seiScentOs e setenta barracOs; dentre os 
chamados de invasões, cadastrados. 

lnidalmente, foi transportada para este local 
próximo a chamada Invasão B_oca da Mata, 
que já conhecia mais de duas mil famma, ou 
seja, mais de dois ffiil barracos, hoje, Samam
baia, com um Si.stema-!,Jrbarústico já traÇado, 
muito bem preparado. 

Evidentemente, é simples, por~ue estamos 
em uni País de condições econômicas dificeis. 
Essa população que sai de invasão, em pro
rrUscUidade, em barracos cobertos com lona, 
onde o sistema de ã.bastecimento de água 
era _(e_!!o por poços, onde o esgoto se juntava 
a isto, o lençol freático, principalmente em 
Boca da Mata, a um metro de profundidade 
se unia a tudo, e estava Já, montado. 

Esta prímeirã "iiwasão fõl deslOcada, de o~~ 
de estava, para dali a quatro quilómetros, onde 
terriOS --ãg~a em chafariz, mas água tratada, 
de primeira qualidade, energia elétrica, um lote 
determinado com ·cento e vinte e cinco metros 
quadrados, iniciando com pequenos postos 
de saúde, policiais, primeiras escolas, e esta· 
mos, hoje, com dez mil familias assentadas. 

E temos um pr~jeto para em-tomo de quatorze 
a quinze mil, que haverá, inida1mente, nesse 
lugar. 
---Tenho certeza e co_nvicç:ão de que, com ra

risslmas exceções, e é normal que isto acon
teça, de que o-co,ntentamento daquele pessoa] 
que está ali é imenso, porque estão, hoje, em 
propriedades suas, onde têm esperança de 
um dia construírem a sua pequena casa. • 

Não adianta pensarmos. eminente. Senador, 
que vamos dar casas a essa população. É 
impOssível, neste País. . . 

Cfeio que a soluçã9, sem dúviPa, _é o terreno 
semi~urbanizado, onde colocaremos essas 
pessoas, e, aí, 'est?~rá a solução. 

Quanto à pop!Jiação de riiédia e_ alta rendas, 
também é outra dificuldade ern Bra~Oia, um 
problema sé!l.O. 'EStainos tentando solucionar 
colOcando em JicitaÇaO, breVemente, a "rmm· 
cha A" do setor Sudoeste, que fÕi prÕjetãdo 
pelo eminente ur.b~is~ Lúcio Cos~, pelo Go
verno anterto~. que dará a Brasília, aproxima
damente, noventa-e nove projeções, ou seja, 
noventa e noVe Pi-édios de seis pavimentos, 
mais cento e Sessenta, de baixa renda,_ de três_ 
paVifnentos, e, sem dúvida, a oferta de mora
dia: aumentará, para as C:iasses média e média 
alta, aqui no PJa:~o ~oto. 

. O SR MEIRAfJLHO--'- Muno obrigado, Sr. 
Presidente. 

b SR MAMSOETO DE LAVOR- Sr. Presi
deilt'e, peço a pàiavra para uma peqúehã expli· 
co;~ção pessoal. · 

O SR. PRESIDJ::f'iTF (Mauro Benevides) -
A Presidencia esclarece ao eminente_ Senador 
Mansueto de Lavqr. que a V. ~ será fran
queada a palavra, depois que os oradores ins
critos, Senadores Áureo. Mello, João Lobo, 
Edison Lobão; !"~~ M?fanhão e, a. sêguir, V. 
Ex", se pretender inscrever-se, será assegurada 
a pà1avra a V. Bel',· P,ara interpelar. _ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presi
dente, fui citado pelo Sen-a-d"Oi Meira-Füho, sem 
que S. EX' o quis.ess'e, de maneira inadequada, 
e preciso me explicar. Se V. Ex" o permitir, 
dizendo que essa referência, atribtúda a mim, 
de -que o Governei do Distrito Federal estava 
jogando os assentados às cobras, nao é mi
nhã. "Citei O depoimento doS próprios e repre
sentações dos assentados, e, inclusive, pedi 
que se confrontassem as duas versões: esta, 
qtie -é transmitida pelo eminente Secretário, 
de que o assentamento é bom, é correto, inclu
sive, jâ se sabe, pela divulgação na televisão, 
que citei, e esta versão que nos é trazida aos 
gabinetes de Senadores pelas lideranças de 
assentados, dizendo que é exat.amente - aí, 
sim, na expressão deles- um assentamento 
no melo de cobras, de insalubridade, de inade
quação e de condições s_ubumanas de exis
tência. 

Creio, Sô para sugerir, que esta ComiSSão 
aqui tem o dever de examinar a questão, em 
outra oportunidade, e procur-ar saber qual é, 
realmente, a verdade; confrontar essas duas 
versões. 

Fica a minha sugestão, para que, em outra 
oportunidade, possamos investigar. 
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Quefo apenas retificar, não- fOi por que qui
sesse, e creio que o eminente Senador, com 
quem tenho a melhor amizade e respeito, atri
buiu a mim uma expressão. E apenas transmiti 
a expressão que recebí da liderança de assen
tados~ de que estão sendo jogados às cobras. 

Não é uma expres-são minha, porque seria 
uma irrespmi.sabilidade, se fosse minha, uma 
vez que não conheço esse assentamento. 
Quero cdnhecê-lo, integrado com e-sta Comis
são,_ para fazer justiça, inclusive, ao próprio 
GOverno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevideS)
A Presidência acolhe as razões do nobre Sena
dor MansuetQde_Lavor e, no início do segundo_ 
semestre, quando retornarmos os trabalhos 
legislativos, o. assunto -será trazido em sessão 
especifica, para apreciação desta Comissão, 
a fim de que ofereçamos nossa colaboração, 
sempre dedicada ao Governador do Distrito 
Federal, para .superação de um problema SO· 
cial de amplitude a abrangência inquestioná
veis. 

O orador imediatamente-inscrito para inter. 
pelar o candidato a Vice-Govemador é o emi
nente Senador Áureo Mello, que foi o Relator 
da indicação. 

O SR. ÁUREO- MELlO - Sr. PreSidente, 
para não nos adentrarmos no tempo, que, co
mo dizia o saudoso Antônio Carlos, em -certas 
ocasiões, o amigo do homem, e, de outras 
vezes, o inimigo do homem, vou ser Iacônlco 
e me limitar-a duas perguntas, das mais sim· 
pies, mas que me produzem curiosidade e 
deseJo de ver respondidas. 

A primeira é, na hipótese de V. s~ ser mari· 
tido na Secretaria de Viação, como coilsegui· 
ria conciliar o seu tempo e, ao mesmo tempo, 
a visão panorâmica da Administração-Geral 
do Distrito Federal que-o prepararia para assu
mir o Governo do Distrito_ Federal, em qual
quer eventuaHdade, com essas atividades? 
Pretende V. Ex!' estabelecer horário mais ou 
menos diutumo criin o Sr. Governador ou já 
existe entendimento entre V. Ex*', para que, 
na eventualidade de uma assúmpção, venha 
V. EX-' a _exercer, corri plenitude de conheci
mento de causa, a Administração do Distrito 
FederaL 

Uma outra pergunta, que concerne a uma 
curiosidade praticamente pessoal, que é sobre 
aqueles ocupantes da área da chamada Re
presa do Paranoá, que, segundo se fala, esta
riam obstaculizando a atividade imobiliária da
queles_ que desejam fazer a fusão das dUas 
penísulas, como se_ fosse _um elo de prédios 
belos e de residências altamente qualificadas. 

São essas duas perguntas simples que es· 
tou formulando a v. s~- - - - - --

0 SR. WANDERLEY VAUN - Muito obri
gado. 

Sr. Senador, quanto à primeira, já conversei 
longamente- -corrf ti nosso- Govemaâor;-cãso 
não haja inCompatibilidade de_ exercer as_ duas 
funções, permaneceríamos nas duas até que 
fosse montado o Gabinete, leva um certo tem
po porque é a primeira vez que acontece, e 

que colocássemos um plano de obra já prede
tenninad9 _sem andamento. que é coiSà_de 
três, quatro meses, somente. Coino seriani 
compatibilizadOs Os dois? Coino ja sOi"noS 
acostumados ao trabalho, desde cedo e à noi
te, somos dos primeiros· Seêretárfos que che
gam e dõs -últiin-os que saem, creio que não 
haveria dificuldade. Exã~mente, as horas to
madas como Vice-GovemadOr, evidente que 
estivesse ocüpando eventualmente o cargo, 
seriam _ijôlicàs. seria solnente aSsessoramen
tó ·ao . .s-r::_~aovernadof. ·crernós que iria tomar 
pouco tempo e teria uma hora predetermi
nada pãra isso, e o grande horário mesmo 
seria mi Seáétaría·de_Viação e Obras. -

QuantO à segunda, a VtlaParanoá realmente 
é um problema a esta cidade. Primeiro, porque 
já é urri as-ampameritõ que já existe, hoje vila~_ 
h~ mais_ de 30 ·anos, nci5 -primórdios de Brasí
lia. Ele foi assentado por decreto do Sr. Gover
nador José Aparecido, o problema já existe. 
O que neste Oo_vemo estamos Taiéndo _é_me
lhorar _as __ c_ondições de vida de assentamento 
desse pessoal. Foi feito um estudo meio preci
pitado anteriormente, tinha um poligonal pre
determinada, ela foi inchando, o que está 
acontecendo com todas as inv~sQes. e quando 
pensõutse em ajustar esse povo dentro dessa 
poligonal viu·se que não daria ou ficaria como 
está. Então, _o Sr. Governador achou por bem 
aumentar um pouco esta p6lig6na1 e expand[r, 
abrir as ruas de maneira ordenada, com pra· 
ças de e:worte, _equipamentos c_omunitários. 

A intenção do Sr~ Governador, nesse fato, 
é melho_rar às CcmdiçOes de Vida, afastar Um 
pouquinho daquela área que é realmente prol· 
blda, é uma área de proteção ambiental e Ver 
se fica em melhores Co-ndições, porque é irre
versível o processo, já_ hã Um decreto que os 
assenta. 

~O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
O orador SegUinte é o eminente Senador João 
Loi;Jo, étquem concedo a palavra. 

A Presidência pede àos Srs. Senadores que 
estejam- ãt€ritós)i riOrma- regimental expressa
e os trabalhos desta Comissão não poderão 
coiriddtr cOm a Ordem do Dia- do Senado 
Fedeiãl, -e a informação que ·se tem é de que 
ao iniciai--se a sessão, às 14 horas e 30 minu
tos, o Presidente Nelson Carneiro deseja cum
prir logo a Ordem do Dia. Por outro lado, escla
reço, também, que o início desta reunião pratiH 
camente coincidiu com o- término dos traba
lhos do Congresso Nacional, e aquela dúvida 
que remanesceu no primeiro momento _ela 
não mais prevaleceria porque não houve si
multaneidade de reuniões. 

Era o esdarecimento aos Srs. Senadores. 
_çorn_-a palavra o senador João Lobo. 

O SR. JOÃO LOBO ~~D~<c W1111derley Vali11 
não tenho nenhuma interpelação a fazer ao 

-ih.istreindicado, vez que acho prerrogativa pre
Siiferida1 à-tnâiCã.ção âo- seu nome·-par;:fVice-:. 
Governador do Disirito Federal. Acho que a 
nossa Comissão apenas deveria apreciar as 
suas qualificações_ morais e intelectual!~ para 
o cargo. Tenho certeza que V. exo·-preenche 

largamente estas qualidades, e vejo, no ilustre 
Cóiega, engenheíro Cívil que é, o seu currículo, 
a sua folha de serviços prestados, o_que caus_a 
uma énorme admiração, um homem- que já 
construiu 8 mil -metros lineares de pontes de 
concreto armado e feZ uma área de 180 mil 
m2 de lajeS de concreto é um engenheiro alta.:: 
mente_experimentado, um homem voltado à 
s_~a profissão e __ que tenho certeza que clará 
uma grande contribuição na construção da 
infra-eStrutura do nosso Distrito Federal. 
_ Resta, pois, exteinar Os rrieuS parábéns pela 

sua indicação. 

O SR. WANDERLEY VALIN- Muito obri.
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides}
O _orador imediatamente inscrito é o eminente 
Senador Edis_on Lobão, a qu~m co_ncedo a 
palã"vra para a interpelação ao Dr. Valirl. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, 
ria tentativa de não atrasar os trabalhos desta__ 
Comissão, p-reocupado, sobretudo, com as 
observações de V. Ex", e conhecendo_ o Dr. 
'\A!anderley Valin corno conheço, s_ua qualifi
cação profissional, pessoal, sua ação de ho· 
mem público, diSpenso-me de fazer iridaga-
ções=:- - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
O Senador imediatamente inscrito é O emi
nente Senador Ney Maranhão,. a quem con
cedo a palavra. -

O SR. NEY MARANHÃO :- Sr. Presidente,_ 
Srs. senadores, Sr. Secretárfo de Obras e hoje 
candidato a Vice--_Governador do Distrito Fede-
ral, Dr. Valin, ouvi atentamente a pergunta feita 
a V. ~pelo Senador Meira Fllho cOm respeito 
às invasões. Isso sempre me preocupou, Dr. 
Valin, desde moço. 

.: Tive uma experiência quando Prefeito da 
minha cidade, c_om 19 anos de idade, quando 
desapropriei - aliás, naquela época, a maior 
desapropriação de zona urbana no Estado de 
Pernambuco fui eu que fiz - e vendi esses 
terrenos, 1500 lotes, a conto e quinhentos. 
naquela época, para pagar em 15 ·anos, ao 
operariado, levando em conta a casa que ele 
morava, o pagamento, a família e o salário 
que ele ganhava nessas empresas, na_ minha 
cidade. E hoje, digo como São T orllé,-pi"eci
sa-se ver para crer. Todos esses terrenos fcr 
ram construídos com o esforço desse opera
riado. Agora, tem uma coisa muito iniportante 
nisso, Dr.Valin, é que esses_terrenos, naquela 
época quando vendi, o operário ·entrava com 
100-ciill:ãdos e tinha um compromisso com 
a Prefeitura, um contrato no qual o operariado 
não pagaria mais de 100 cruzados pOr ano. 
ASsfnOu 14 promissórias e só poderia a Prefei
tura passar a escritura quando ele pagasse 
a última promissória, depois de 14 anos, para 
evitar a exploração. 

Temos exemplo em Pernambuco, uma ci
Ciãâe proDiemE.t;"iliTáddãâe âe catrtelôs~-onâe 
as invãsões eram ·normais e, hoje, com o Go
vernador Arrais, esse problema foi pratica
mente sanado. Recife tinha verdadeiros profis
sionais também na invasão, e nesse probler11a 
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o Governador sanou. Hoje temos mais de 45 
mil casas em terrenos que o povo constrói. 

Estou vendo que com a resposta que V. 
Ex" deu ao Senador Meira Filho, com respeito 
a Brasí1ia, acredito que o problema será sanaM 
do, mas V. Ex" tem que complementar; no 
meu entender, esse plano. V. Ex' tenl que criar 
no Distrito Federal um Banco de Material. V. 
EX, como ViceMGovemadOr e que tem uma 
experiência muito grande nessa área de Via
ção e Obras, não estou, praticamente, falando 
com V. Ex' como interpelador, mas apenas 
para complementar aquilo que V. EJc.f acabou 
de dizer ao Senador Meira Filho. Um BancQ 
de Material, esse Banco de Material, Sr. Vice
Govemador, será para ser vendido esse mate
rial à vista, somente a essa gente deserdada 
da sorte, porque, por exemplo, eles ganharão 
100 cruzados, vamos dizer, um negócio e, em 

vez de irem a uma firma de construção, eles 
comprarão nesse banco, comprarão 30, 35, 
40% mais barato esse material. 

Era essa a orientação, era essa a pergunta 
que estava fazendo a V. Ex' e que tenho certeza 
que V. Ex', amanhã, como Vice-Govemador~ 
que isso_ terá uma importância fundamental 
nes!;le plano de construção de casas para a 
população, isso será de grande valia. 

Era o que eu tinha a falar, Sr. Presidente. 

O SR. WANDERLEY VAUN - Agradeço 
a informação e o conselho. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
Encerrada a lista de oradores para interpelar 
o candidato. 

A Presidência pede a todos os presentes, 
inclusive ao Dr. Wanderley Valin, apresentan· 
do, naturalmente, a S. Ex' os nossos agradeci
mentos, para que os presentes deixem a sala 
de reuniões porque vai-se processar a votação 
secreta na indicação do Dr. Wanderley Valin 
para o cargo de Vlce-Govemador do Distrito 
FederaL 

O SR. WANDERLEY VALIN- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, agradeço e espero não ter 
decepcionado. Muito obrigado. 

(Procede-se à votação secreta.) 

Está encerrada a reunião. 

(Lev8i1ta-Se a reunião ~s 13 horas e 
40 minutos.) 
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l-ATA DA 103• SESSÃO, EM 4 
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1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Pre
sidente da República 

- N<> 166/89 (n~ 383/89, na origefn), re
ferente à escolha do Senhor Guy Mendes 
Pinheiro de Vasconcellos, Ministro de Se
gunda Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Haiti. 

-N9167/89 (n" 384/89, na origem), re
ferente à escolha do Senhor Nuno Alvaro 
Guilherme D'Oiiveírã, Ministro de Segunda 
Oasse, da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República de CClbo Verde. 

1.2.2- Comunicação da Presidên
cia 

-Recebimento da Mensagem n-? 
165/89 (n° 386/89, nã origem), do Senhor 
Presidente da República comunicando que 
se ausentará do País, no dia 6 do corrente, 
para participar das cerimônias de posse 
do Presidente da República da Bolívia. 

1.2.3 - Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado no 207, d~ 
1989, de autoria do Senador Odacir Soa
res, _que altera o art. 4" e seu § 29 da Lei 
n9 5.108, de 21 de setembro de 1966~ que 
institui o Código Nacional de Trânsito, para 
aumentar o número de membros do Con
selho Na.ci_onal de Trânsito, mediante a in
clusão de um representante do Sindicato 
da Indústria de Reparação de Veículos e 
Acessórios. 

- Pfojeto de Lei do SenadO n9 208, de 
1989, de autoria do Senador Jorge Konder 
Bornhausen, que dispõe sobre os objetivos 
da educação superior, estabelece critérios 

··SUMÁRIO 
para a organização _e funcionamento das 
universidades brasileiras e dá outras provi
dências._ __ 

-Projeto de Lei do Senado n9 209, de 
1989, de autoria do Senador Mauro Bor
ge:5,_ que dispõe S<?bre a apre;sentação do 
preço ao c_onsurnidor dos produtos manu
faturados.. 

_- Projetq c;ie Resolução do _S~do _n9 

47, de 1989, de autoria do Sen"adorJamil 
Haddad, que dispõe sobre_ as justificações 
de ausência às sessõe.~ nas hipóteses que 
menciona. 

1.2.4 - Comunicação da Presldên· 
da 

-Prazo para oferecimento de emendas 
ao Pi'ojeto ae Resolução n9.47/89, lido no 
Expediente. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERO __:, Projeto de Lei do Senado no 
70/88, de sUa aütõria, que trata da punição 
e recuperação de usuário de drogas de

-pendenciantes. _ 
SENADOR RONAN TfTO, como Líder 

- V!Sita ao Senado de comitiva de profes
sores das Universidades da PUC. de Belo 
Horizonte, e de Bolonha, Itália. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, co-. 
mo Líder-Tópicos do discurso proferido 
anteriormente pelo Senador Francisco Ro
llemberg. Crescimento das universidades 
e o nível de ensino nela~ ministrado. Con
quistas democráticas inseridas na Consti
tuição chilena. 

SENADOR CID &IBÓL'\ DE 0\RVALHO 
- 9_pro~~!l:l~ -~~ ~~sa p!?pria. 

1.2.6 ...:... Comunicações da Uderanw 
ça·do PFL na Câmara dos Deputados 

-De substituições de membros em co:_ 
missões mistas. 

1.2.7- Comimlcação da Presidên~ 
da - · · · ·- · · - · ·· ·- · 

- Deferímento de solicitação dos Sena
:_ doreS~ Mãrcorldes Gadelha, Jarbas Passa
- ·nnho e Humberto Lucena para q des~m-
-penho de missão prevista no art. 55,- m. 
-da Constitu_i_ção. 

13-ORDEM DO DIA 

. Projeto de Lei da Câmara n~ 70,-_d~_1984 
- (n~928fi9, na Casa de origem}, que ~c~~-

centa parági'afos aos arts. 766 e 859 da 
Consolidação _das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 1? de 
maio de 1943, e determina outras provi
dências. Declarado p~ejudicado. Ao arqui
vo. 

Projeto de Lei da Câmara n9 83, de 1984 
(n? 1.583179, na CaSá de origem), que in
trodw alterações na Consolidação_ das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 

5.452, de 1? de maio de 1943, para o fim 
de ampliar o alcance da estabilidade do 
art. 492 ao empregado que tenha exercido 
cargo de direção ou representação sindi
Cal, e dá outras providênCias. Declarado 
pajudicado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 208, de 
1985-Complementar, de autoria do Sena
dor Nelson Carneiro, que altera dispositivo 
da Lei Complementar n9"7, de 7 de setem
bro de 1970, que instituiu o PIS, de modo 
a determinar ciue re'ierta em favor do traba
lhador prejudicado a multa aplicada ao 
empregador por omissã-o dolosa ou decla
ração falsa. Dedarado prejudicado. Ao ar
quivo. 

1.3.1 -DiscUrsOs aPós a ol-dem do 
Ola ··· · 

SENADOR ED!SON LOBÃO --Anâlise 
do programa nacional do álcool. 

SENADOR .l(f.TAHY MAGALtiAES c:_ 
DcicU:mentõ elaborado por políticos e en-
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di reter Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

tregue ao Sr. Pre_sld.ente da República,_con
tendo um Plano Ecêni.&nii::ô para o P<ili;. _ 
Rolagem da dívida interria .do Esta.dp -da
Bahia. Pronuncianienío do Presidente .)o
sé Samey em_Bom.J.esu.s da Lapa- ~A. 
Falta de transferênda c;ie re.cursos do 99'"~ 
vemo Federal ao Esfudo,da Bahi&, na. g_e,s.. 
tão do Governador Waldir Pires. Defesa da 
participação conjunta das Lideranças do 
Senado e da Câmara dos Deputados, n~ 
elaboração de uma pauta de votação de 
projetas de ur_gênçi~. Po~ição c.ontr~rtp _ao 
recesso branco do Congresso Nacir;m,al: .. 

SE/'IADOR LU/Z VUifi.l- Falecimento 
do Profess~r oivaÚI.o Pitombo. 

SENADOR CARLOS DE'CARU - A 
questão do meio -ªmble_nte no País. 

SEI'IADOR l.CXJRIVAL BAPTISTA - O 
problema do menor abandonado. Semi
nário Nacional sobre Educação e Traba~ 
lho, realizado pela Fundação Nacional do 
Bem~Estar do Menor.-

EXPEDIENTE 
CENTJIO GRÁFICO 00 SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responub1hdade d.a Mes• do Senado Federal 

ASSINATURAS. 

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

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
Tiragem: 2.200-exemplares. 

1.a.2- Com~Qicações da Presidên~ 
ela · 

-Término do prazo para interposição 
de recurso ho ~~ritidb de inclusão em Or~ 
dem ·do Dia· d9$._..segÚintes pf9jetos de le:i 
apreciados conclusivamente pelas comis
sões técnicas: 

.......... Projeto .de Lei do Sena,do n9 77/8_8, 
que regulamenta o art~ 208, .§§ .1~ _a 3°~ 
da Constituição Federal, Ql}-e. tra~m da 
obrigatoriedade do ensino. A Câmara das 

. Deputados. 

-:-PrOjeto de Lei dó Senado no 3/89, que 
dispõe sobre a d[spensa e exoneração de 
servidores da Adminis~àção Federal Dire~ 
ta, das Autarquias Federais, das Funda
ções Públicas e dos extintos Territórios F e
derais. Aa arquif(o. 

-Projeto de Y,i do.l;lf n: .T?/89,que 
denomina "Teatro Nacional Cláudio San~ 
toro" o_ T e.ªVo Nacional Qe J?rasília. A 5<f!n~ 
çâo do Ga.vemar/o.r tio .Dis_ti-[t({ fedéral, 

-Término do prazo para oferecimento 
de emendas ao Prójeto de Lei do DF n9 

31/89, sendo que ao meSmo não foram 
ofereCidas emendas. 

1.3.3 - Deslgnaçao da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-RETIACAÇÃO 

-Ata da 65• S-eSsãO;- realizada em 
26-5-89. . . 

-3- ATO DO PRESIDENTE DO SE-
NADO FEDERAL 

-N" 174/89 {republicação) 

4-ATAS DE COMISSÕES 

5-MESA DIRETORA 

6 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMIS-
SÕES PERMÁNENTES . - . ' 

Ata da 1 03"' Sessão, em 4 de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS9HORAS,ACHN-1-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES; . . 

Alexandre Costa~.:_ Edison Lobão- Fran~ 
cisco_ Rollemberg __ -:- Ronan Tito - Pompeu 
de Sousa- AfforiSo Carnargo -José Richa.. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento de 7 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

:soo "a Çlroteção 'de Deus, iniciamos nossos 
trab-alhos: 

-ü" sr: l 9~Secretáriô procederá à leitura do 
Expediente. 

.,.. ---_E-JÚlo o segUinte 

EXPEDIENTE 
Mensagens 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚ-
. BLICA 

Submetendo i) de;:U~?eração do Senado 
f'~_ral a ~colha de nomes indicados pa~ 

·ra função cujo provimento depende de_ 
sua _prévia aquiescência: 

MENSAGEM N' 166, DE 1989 
- (N• 383/89, na origem) _ 

Exc-elentíssimos Senhores memb.ro.s_do Se
nado Federal: 

De conformidade com o Artigo 52 (item 
IV) da Constituição, tenho a honra-de submeter 
a-ãP-rovação de Vossas ExcelênciaS ã es!:olha, 
que desejo fazer, do Senhor Guy Mendes Pi
nheiro de Vasconcellos. Ministro de Segunda 
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CasSe, da Carreira de_Qiplomata, para exen::·er _ 
a função cte Embaixador do Brasil junto à Re~ 
pública do Haiti, nos termos dos Artigos 56 
e 58 do Regulamento de Pessoal_ do _Serviço 
Exterior, baixado pelo Decreto n~ 93.325, de 
J9 de outubro de 1986. 

2. Os méritOs do Embaixador _Guy Mendes 
Pinheiro de Vasconcellos, que me induziram 
a escolhê-lo para o desempenho dessa eleva
da função, constam da anexa informação_ do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 3 de agosto de 1989, ~José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO 
Curriculum - Vitae 

EmbaiXador Guy Mendes P"mheiro de Vas
concellos 

e 

Rio de Janeiro/RJ, 20 de abril de 1933. 
Filho de Henrique Pinheiro de Vasconcellos 

Maria José Mendes Pinheiro de Vasconce_
llos. 

Curso de Preparação à Carreira de_ Diplo-
mata, IRBr. 

Bacharel em Direito, FDUBIRJ. 
Curso Superior de Guerf.:i ilã ESQ. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, 

IRBr. -
Cônsul de Terceira Classe, 5 de maio de 

1959. 
SeQundo SecretáriO, merecimentO, i 8 de 

dezembro de 1962. _ 
Prirrieifo seCretário, mereêimento, 11 de 

outubro de 1970. 
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 

1973. . . . -

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 
12 de dezembro de 1978. 

Chefe, substituto, da Divisão de Orçamento, 
1959/60. 

Auxiliar do Secretário-geral-Adjunto, para 
Assuntos da América, 1970/73. 

Asslsterite do Chefe da Divisão da América 
Meridional-li, 1973n4. 

Agregado, 1983. _______ _ 
Chefe da Divisão de Atividades de Promo

ção Comercial, 1985/86. -
Chefe, -subst1tuto, -dO Departamento de Pro-

moção Comercial, 1985/86. -
Montevidéu, Terceiro Secretário, 1962. 
Montevidéu, Segundo Secfetáiío; 1962/65. 
Montevidéu, Chefe do SEPRO, 1963. 
Copenhague, Segundo Secretário, 

1965/67. 
Houston, Cônsul-Adjunto, 1967. 
Assunção, Cônsul-Adjunto, 1967 no. 
Assunção, Encarregado, 1967170. 
Paris, Cnselbelro, 1975n7. 
Santiago, Conselheiro, 1977/78. 
Santiago, Ministro-Conselheiro, 1978/80. 
Santiago, Encarregado de Negócio_s, 

1978n9. 
Usboa, .N\inistro-Cõnselheiro, 198_D/83. 
Usboa, Encarregado de Negócios, 1980182. 
Tegucigalpa, Encarregado- de Negócios, 

1984. 
Abu Dhabi, Encarregado de Negócios,_ 

1984. - -
Bissau, Embaixador, 19.86/89. 

Reunião do Cehtro Sul-Americano de Estu- -. ·:·- ."Lowef CambriP.Qe C~r:tificate":d.e!.AssQc.i<:~.-~. 
dantes de Oênclas Económicas do Ceriti'_o ção Br~sileira de Cultura lnglesa/RJ. ·_ -, ', 
Sul-AmericanO- de Exterisão AgrícOla, Porto Bacharel em Ciências Jurídicas e Sedais_: 
Alegre, 1960 (membro). - PUC!RJ. ' .' 

Comissão de_ orgaJ"Iização do Programa do Diploma da Academia Brasileira de Letras~· T 

ericOritrO dos PreSidentes do Brasil e da Itália, Curso de Preparação à Cafrêira ~de Diplo-.. ~ 
196l(rriembro). - niata, IRBr. - -

Feira Internacional do Toronto, 1972 (Dire- Curso sobre Macroeconomia, IRBr. 
tor do Pavilhão do Brasil). Adjunto do Cerimonial da Presidência da 

c-onselho Delibarativo da Sudarn, 1973174 República. 1970r12. 
(representai1tê, sUbStitUtO dO MRE). Tercei;o Secretário. 6 de outubro' de 1961. · 
· XXXVITÂSSembléia Geral do Instituto lnter- ·Segul)-do Secretário, ·antlgüidaâe, 21' de ju~· 
nacionaLdo Algodão e na XL Reunião do Co- ,-nho de 1966. · - , ,·. 
rnitê .CõnsulJivo Int~mªcional do Algodão, Lis- Ptimelro Sêcrétâ"tio, merecimento,_ 1-9 de • 
boa, 1981 (chefe). maio de 1971. _. • 

Ordem do Mérito, Tamandaré, Brasil. , . Ççnselheiro, antigüidade, -12 de junho de'. 
Orcjem ~e Dan!1eb_rogo, Cavaleiro, Qina- ' · 197R · _· _. ' ~-~ '-' ' ' · ' ' ' • • • • ' 

1 
' • • 

-- MiniSfro-Cle Segunda Oasse, merecimento, marca. 
_ Ordem do Mérito, Oficial, Paraguai. 
- Õrde-m dO Condor de Los Angeles, Oficial, 
Bol(viél. - - _ .- . , :-. -_ 

Ordem_ Naçionat do Mérito, Oficial, Fr&nça. 
_ Ordem de Bernardo O'Higgins, Grande Ofi-

cial,Qiile._ - ' ---. o-;'. 

Otdem do [nfante Dom Henrique, Grande 
Oflcii:il, Portugãl. ~ 
~--ordem. da Bemmei--ênC:ta -Granae- OfiCI8l, 
PortugaL 

O Einbaixador Guy Mendes Pinheiro deVas
êortcellos se encontra nesta data no exercício 
de suaS funçõeS de EmbaiXadOr-do BraSil jun-
to à República da o'uiné-Bissau. ' _ 

Secretaria. de-Estado das R_eJações .E;?cterio
res, em de de 1989. - Ser~ 
gfo Barbosa Seira, Chefe-dõ Depãrtamento 
do Serviço, Exterior. . . 

(A Comissão de Relaçt5es Extetfores e 
Defesa _Na~ional.) 

16 de junho de 1982. · 
ASsisjente do- thefe da Divisão da EuroPa, 

Ásja.eAfrica, 1~61. _ . 
Assistente do Che{~_d<LDivisaó _dà_ÂSikt e 

Oceania, 1961/62. · · --- -- ·· ,-
, ofici§!,l_ d'e Gabjneie do 1':\iniStro de Esta:do, 
1967/69. . . . - - . ' 

Assessor de {m_l:)rensa e Relações do_Gâbi-
rietê do fo\inistrO, 1970: - __ _ 

ASSessor do ·chefe do Departamento :Eco-
riõmico, 1978/80. - - ---

Chefe da Divisão de Transportes e Comuni-
éações, 1980/85. . _ 
~--~E3~S;i~este,-Ter:ceiro $eCretári_o, 1_9"62764. 
' BUcareste, F~Carregado de Negócibs, 1963 . 

e 1964. · .· · ·. · ·· - .-- · · 

Nova York, Vice-Côrlsul, 1964/65. 
Nova York, CônSui:Adjunto, 1 965i61 -
Ge_orgetowri, Encarfég'ado ·de' NégóCios, 

lll69, . 
Londres, Primeiro secretário, -1 9i2l75. 

MENSAGEM N~- i 67, DE 1989 Ottawa, Primeiro Secretário, 1975118, 
~~jN~ _384/89, na orlg~m) Ottawa, Ministro_-Conselheiro, 1986/89. 

ExceleiltíssimoS _Senli.Ores.M~nibros do Se- Realização dos Exames prévios de admis-
nãdo Federal: são· à Carreira de Diploriiata, Salvador, Bahia, 

De~confoi-riiidade COm 0~ Artigo 52 (item 1961 (representante do MRE). 
IV) da COnstituição, tenho a honra de submeter XXII Sessão da Assembléia Geral da -ONU, 

-~à aprovação de Vossas EXcelêncías; a esc;:olha, _ ~ ~1 ?6~ (':l_embro).. . ' 
<Jue desejo fazer, do Senhor Nuno AlVaro Gui- C~mltiva PresJ~encJ~ no e~contro com o 
lhenne D"Oliveira, MiniStro de Segunda Clas- Presidente da Colomb1a, Letfc1a, 1971 (mem-
se, da Carreira de -Diploma, para exercer a · bro~. _ 

_ funÇ-ãcLde.Effibaixador do Brasil junto à Repú· . ~Brasil_ Exp~rt 73", Bruxelas, 1~73 (pa~-
blica de Cabo Verde, no~ termos dos Artigos c1pante). ~ _ . ~ .. 

--56_-_e 58 do Regulamento de Pessoal do S_erviço IT Se~ao do Com1te de H1g1ene da Carne, 
Exterior,_ baixãdO pelo DeCreto n9 ·93.325, de ~ndres: 19~3 (chefe).. . 
1, de outubro de 1_986. - __ lnter~~mb1o Com_e~<?al BrasJI-lrlanda, Du-
. 2. -·os n1êritos· do MiólstrO- Nuno Alvaro -blin, 1974 (membro)._ _ 

Guilherme D'Oliveii'a, -que me- induziram a es- Conferência das Nações Unid~ sobre_ As· 
colhê-lo paia o desempenho dessa elevada sentamentos Humanos (Habitat ~~nierence), _ 
funçã0.-Coi1stªm da anexa informâçãO do Mi- Vancow;._er, 197õ, (d~le~ado). . . 
nlstério_ das Relações Exteriores. Reumao da Com1ssao Espec1al_ ~r~sil-Ar-

Srasí1ia, 3 de agosto de 1989. __,José Sar- gentina de Coordenação, CEBAC, 1979 (dele--
ney. · gado). _ 

Cónfiàri; 1980 (representante dó MRE). 
Conselho Nacional de Comunicações, 1980 

(representante do MRE). 

-INFORMAÇÃO 
Cuniculum-Vitae 

Ministro Nuno Alvaro Guilherme D'Üiiveira 
Rió de Janeiro!RJ, 15 de junhO -de 1935. 
Filho de Alvaro Guilherme D'Oliveira e Arn-

órosina Magalhães D'Oliveira. 
---curso no centrõ de Preparação dê Oficiais 
da Reserva (CPORf,RíO ~de JBrieiro. 

ComisSão Cõorderíadora--da {mplantação e 
DeseriVoMmento do Transporte lntermodal
CIDETI, 1980 (representante do MRE). 

_ Co:""~is_são de EstUdeis Relativos à Navega
ção Aérea Intemadonal-,- CERNAJ, 1980 (re- -
presentante dO MRE). ---
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Comitê Exe.cU.livo de Linhas Pioneiras de -~Con.krkncia das ~{lções {,]!)idas. sobre Res-
Navegajrâo Marítirria do Cohte~. 1980 (repre- ponSabilidade Civil pela Poluição do Mar por 
s_erltante do MRE). _ , .·. -. . _ . Petrólep,,.L,.ondres, 1984 (chefe}. 

Reunião de ConsUlta .Aerqnáutica entre o . Conferência das N~Ç~s Unidas sobre co_n-
Brasil e:a ·colômbia, Rio çle .,Janeiro, 1980 ·(de- _dlções para Registro de Navios, Primeira· Ses-
'legado). . são, Gênebra, 1984 (subchefe). 

X Reuri.ião _de Mini~l;i'Qs de_ OQras Púl>licas Rellni~o sobre TransJ'Orte BraSil-Argentina, 
e Transportes dos Países do Cone Sul, 1980 Bt,.1enos Aires, 1_9e4 (c_hefe). 
(delegado). ~eunião sobre Transporte Terrestre e Au-

vm Reunião de Consult.a entre Auto.rld~d_es yia1 Brasil-Paraguai, Brasília,_ 1984 (chefe). 
Aeronáuticas do Brasil e dos Estados Unidos Reunião soQreTranspqrte Fluvial Brasil-Ar-

. da América, Rio de Janeiro; 1980 (delegado). gentina, Puerto fguazu, Argentina, 1985 (dele-
XI RElunião de CoordenaÇão_ Mista Brasil-Se- gado). · · · --. . 

negai, Brasília, 1980 (delei;Jado). __ · ConféfêilCiàd'as Naçõ~s Unidas sobre Con-
XX. Sessão._do Comitê de CooperaçãO ·'fé c- -L'-dições Pãra RégiStrÓ de- Navios, S~gunda Ses-

l"}iç~ qe Qrganização_Ma:_rítima COnsultiva fnter- são, Genebra, ~ 985_ ( c)1efe). _ _ ~ " .,-
governamental, Londres, 1981 (chefe). Conferêil.cia das Naçõc;:s Unidas sobre Çon-

XLVI Sessão do CõnseÜ10 da Organização diç_ões para Regiões de Navios, Tercei~a Ses-
Maritima Consultiva lntergovemamental,_ Lon- são, Genebra, 1985 (chefe). 
dres, 1981 (delegado). XIII SeSS"Ao Extraoidlnária e UV Sessão Re-

D Sessão da Conferência Aâministrativ~ Re- gUiar do Conselho da Organização Marítima 
, Internacional e XIV Sessão da Assembléia da 

gional de Radiodifusão por Ondas H~ctQ~e- - IMO,_Londres, 1985'(subchefe). 
tricas da Região 2 (Américas); Rio de Jal'\_eiro, 
1981 (delegado), IX Cohferência lnteramericana de Ministros 

dª-.Agricultura, Ottawa, 1987 (delegado). 
II Reunião da Comissão de Coordenação Mesa-Redonda sobre Medidas i"elãtivas à si-

Brasileiro-Venezuelanª, Brasma, 19§1 {delega- .tuação na América Central, Ottawa, 1978_(ob-
do). · servador). 

À diSposição do Ministro Polle M~ni.n.~z. ··-.'~Expansão Territorial da URSS na- Europa 
CflaOC:eler do Uruguai, em_ sua visltã oficial _e na Asia", ESG, Rio de Janeiro. 
ao Brasil, 1981. _ _ ___ __ _ _ _ _ Qr_dem do Mérito Aeronáutico, Ofidal, Era-

Reunião de Cortsulta Aeronáutica entie o siL __ _ . --·-" . r-' __ _ _ _ _ 

Bràsil e os EUA, W_gshi(lgton, 1981 e l-982 Ordem de Rio Branco_, Cqmendaâor, Brasil. 
·_ (aelegado). , _ Ord~ de Mauá, Comendador, Brasil. 

XI Reünião de COrlsulta Aeronáutica Brasil~ l'l.edalha do Mérito Santos Dwnont, Força 
Esta'dos Unidos dei Améfi_cÇt, Rio de JaJ)eiro, Aérea Brasileira. - - -
1982 (delegado) . Medalhã-do- Mérito Tamandaré, Marinha do 

Àdi$posiÇãodÕf'.•\fn1sirodaS-RelaçõesExte- Bra$il. - - - --~-- ___ _ 
riores do Equador na visita oficia] do Presi~. Medalha Laura Muller, MRE, Brasil. 
dente do Equador ao Brasil, 1982. - Ordem do Infante Dom Henrique, Comen-

dador,~Portügal. _ 
Reunião do GrUpo Permanente Brasil-Ve- Ordem ele O'Higgins, Oficial, Chile. 

nezuela sobre Transportes, Caracas, 1982 (de- Orderh' do santo Olavo, Oficial, Noruega. 
legado). Ordem do Mérito, ComendadOr, Equador. 

XII Reunião de Ministros de Obras Públicas Ordem de CriSto: Cavaleiro, Portugal. 
e Transportes dos Países do COne Sul, Assun- Victorian Order, Membro, Grã-Bretanha. 
ção, 1982, (delegado). O Ministro Nuno Álvaro Guilherme D'Oii-

1 Reunião de ConsUlta Sobre Transporte Ma- veira Sé ·encontra nésta -data no exercido de 
rítimo Brasil-Peru, Uma, 1982 (delegado). suas funções de Ministro-COnselheiro na Em-

L Sessão do Ccinsêlho e na XXIii Sessão baixada do Brasil em Ottawa. 
do Comitê de COOperaçaõ TéCnica da Organi- Secretaria- de Estado das Relações Exterio-
zaç:ão Marítima Internacional, Londres, 1983 res, em de de 1989.-- Sergio 
(del~ado). Barbosa Serra, Chefe do Departamento do 

XJJ( Sessão da Assembléia, na XII Sessão SeMço ExteriOr. - -
Extraordinária do Conselho e na U Sessão - · - - -

(A Comissão de Relações Exteríái-es e 
Regular do ConselhO:daOI"Qanízaçãó-Marítima Defesa Nacional.) 
lntemacional, Londres,. 1983 (delegado). 

Reunião de Consulta Aérea Brasil-Itália, Rio 
de Janeiro, 1984 (delegado). 

Reunião de Con&J.Jlta Aérea Brasil-Japão, 
Rio de Janeiro, 1984 (delegado). 

Reuniãp de Transporte Terrestre Brasil-Ar
gentina, Brasma, 1984 (chefe). 

Reunião de Transporte Fluvial Brasil~Para~ 
guai, Brasflia, 1984 (Chefe). 

Reunião do Grupo dos Setenta e Sete sobre 
Serviços_ Relacionados coro o Transporte, 
Guatemala, 1984 (chefe). -

Reunião sobre Transporte Aéreo Brasii-CosM 
tª-. do Marfim, Abidjã, 1984. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- 9 ~~cliente lido vai}1 publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência recebe!-! a Mensagem n~ 165, 
de 1989 (n~ 386/89, na Origem), pela qual 
o Seil.hor Presidente da República, nos termos 
do art. 83 da Constituição; comunica sua ~u
sênciêi. do País_, no dia 6 do corrente,_para 
participar das cerimônias de posse do Presi
dente da República da Bolívia. 

-É a ses"uinte a Mensagem c;!o S~nhor 
Presidente da República. 

MENSAGEM N•165, DE 1989 
--(No38-6J89, na origem) 

-· Excelentíssimos Senhores Membros do Se-
nado Federal: 

Tenho a honra de informar Vossas ExCe
lências de que, com base no Artigo 83 da 
Constituição, deverei ausentar-me do Pais, no 

·dia 6 do corrente, para participar das cerimô
nias de posse do novo Presidente da República 

- da B_olívia. 
2. Como é do conhecimento geral, as rela

ções do Brasil_ com a_ Bolivia_ :;e: caracterizªm 
por sua densidade, com desdobramento em 
div~rsos campos. Como um doS principais 
parceiros comerciais; -firianCeicoS ·e energéti
cos, o Brasil não poderia deiXar-de participar 
de um momento de fundam~ntaJ importância 
na vida política da na~ão bólivianã. · · -

3. Minha presença nas cerimôl'lías de pos
se do Presidente boliviano constitui ato politico 
que demonstra o propósito do Uoveni.o brasiM 
leiro de continuar dina;n~a_ndo as_ relações bi
laterais, ·que têm como marco importante a 
recente frrma de acordos de compra, pelo Bra
sil, de produtos derivados de gás de origem 
bolMana. - · - · - --

Brasília, 3 de_agosto de 1989. ~José Sar
-ney. 

O SR. PRES~ENTE (Pompeu de Sousa) 
-Sobre a mesa projetas que_serão lidqs pelo 
Sr. }9 Secretário. 

São lidos os seguintes 

Projetas 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 207, DE 1989 

Ntera o art. 4"' e seu par~grafo 2~ da 
Lei!Jr>5.108, de2J de setembro de _1966, 
que institui o Código Nacional de Trân
sito, para aumentar o número de mem
bros do Conselho Nacional de Trânsito, 
mediante -a incTusãó de Uin NJ?rf:Séhlante 
do Sindicato da Indústria de Reparaç§o 
de Ve(culos e Acessórios. __ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 4o e seu parágrafo .2~ da Lei 

n" 5~ 108, de 1966, que ir.tstitui o Código Nada:
nal de Trânsito, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 4 o ....................................... ----·-·-

0) um representante do Sindicato da 
Indústria de Reparação de Veículos e 
Acessórios. 

§ I• .................................. ~ .. ·----·-··-· .. -
§ 29 os representantes "das entida

-des referidas rias a1ineas h, I, j, I, m, n 
e o deste artigo serão escolhidos pelo 
Presidente da República, dentre os nomes 
indicados por elas, em lista tríplice." 

Art. zo -6 -Poder Executivo regulamentará 
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar 
da data da sua publicação. 

Art 3" _ Es_ta lei entra em vigor na data de 
~sua_publicação,_ __ . 

Art. 4o_ RevogamMse as disposições __ em 
contrá-río. -
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Justificação 
O presente projeto de lei consubstancia pro

vidência da mals alta importância e conve
niência, retratando, outrossim, justa e legitima 
reivindicação das entidades que congregam 
o setor de reparação de.veículos e acessórios, 
responsável pela manutenção da frota rodo
viária nacional. 

Esse importante segmento acompanha, 
passo a passo, todas _as evoluções e avanços 
tecnológicos da indústria automobilística do 
País, cabendo-lhe o relevante papel não. só 
de reparar e consertar, como também de in
fluir nas modificações ou transformações fei
tas pelas montadoras e fabricantes _de peças 
e .componentes, com base no desempenho 
dos veículos automotores, aferido no trabalho 
de manutenção que por dever de oficio lhe 
compete. 

Em conseqüência, a irich.isão_ de um mem
bro das entidades representativas do setor de 
reparação de veículos - dentre os de outros 
setores já incluídos, por força de lei, no Conse-
lho Nacional de Trânsito, órgão rnáximo nor
mativo da coordenação da política e_do Siste
ma Nacional de Trânsito, subordfnado direta
mente ao Ministério da Justiça e Negócios 
lnteriores - é medida que se impõe. Respal
dada na maior relevância técnica, ensejará 
condições plenas e rápidas ao setor de mani
festar-se no sentido de propor sugestões ou 
providências que se impuserem, a fim de cola
borar com o aperfeiçoamento tecnológi<:::o e 
com as condições de segurança dos veículos 
automotores. 

Em razão do exposto, contamos com o aco
lhimento da presente proposição pelos meus 
ilustres pares, por ser justa, legítima e meritória 
a reivindicação nela contida. 

Sala das Sessões, .3 de agosto de 1989. 
- Odacir Soares. · · · 

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

LEIN•5.108,DEil DESETEMBR0DE1966 

Institui o Cóc!íiJo Nacional de Trânsito 
(com a redação dada pelo Decreto-Lei 
n• 237, de 28-2-67). 

....................................... -.. ...,.,--:-~ 
Art 49 O Ccii1selho Nacional de Trânsito, 

com sede no Distrito Federal, subordinado di
retamente ao Ministro da Justiça e Negócios 
Interiores, é o órgão máximo normativo da 
coordenação da políttca e do sistema nacional 
de trânsito e compor-se-á dos seguintes mem
bros, tecnicamente capacitados em assuntos 
de trânsito: 

a) um presidente, de nível universitárlo, de 
livre escolha do Presidente da República; 

b) o Diretor-Gerãl do Departamento Nacio
nal de trânsito; 

c) um representante do Departamento Na
cional de Estradas âe Rodageffi;-

d) um representante do Estado-Maior do 
Exército; -

e) um representante do Departamento Fe~ 
dera! de Segurança Pública; 

f) um representante do Ministério da Edu~ 
cação e Cultura; 

g) um representante do Ministério das Re- ____ M 49 A organização e o funcionamento 
lações Exteriores; · - de universidade serão definidos ·em: esta'tuto, 

h)--Um rePt=e'séntánte da Confederação Bra- que Será aprovado pelo ConSelhO Fed.erál.de 
- sileira de Automobilismo; Educação e homologado pelo Po-der Execu-

i) um representante da Corifederaç:ão Na- tivo, sempre observada a autonomia ·assegu-
cionaJ de Transportes Terrestres (categ6i1a raçl.a pelo aq, 207 da"- ConstituiçãO Fàdéral. 
dos trabalhadores e de transportes rodoviá- § 19 A aprovação do _estatuto na forma 
rios); - 'deste artigo é Suficiente ~ finplica automati-

j) um representante do ''Touring Club do camente como autorização para funciona-
Brasil:'; menta da universidade. --

1) um representante do órgão máximo na- * 2~ Q~apdo ~tratar de i~titU.í~~O t?~cial 
dona! de TranSpOrte R'odôv'iáriO 'de Carga; de ensino superi,_OJ;", o procedim~nto previsto 

m) um representante do órgão máximo na- - ·Será precedido de ,lei específica de criaçào da 
_c_iqnal c;le Trai)S(.)órte_Ro_d?~~rb ~e Passagei- c instituição. ____ - ; , - - . _· ,- -
ros; · § _3? São ~orisíderada:? oficia.iS -as institui-

o) um representante da Associação- Na- Ções_ de ensil).~ sup~rior mantidas preponde-
clonai de Fabricantes de Veículos Automo- rantemente por recursos do Poder Público ins-
tares- Anfavea. tituidor. 

§ 1? O m~ndato dos membros do Canse- § 4<? As. competências do Conselho Fede-
lho _Nacional de Trânsito _será de dois anos, ral de Educação previstas no artigo anterior 
admitida a recondução. poderão ser exercidas pelo Conselho Estadual 

§ 29 Os représéfitãrités dás ehfidades re- de Educação', sempre que o Estado mantenha 
(e{iÇ<!SJl~S alín~as_h_, i,_j,l, m e_n deste artigo universidades própria em funcionamento re-
Serão ciscolhidos_ pelo Pr_esidente da Repúbli- gu1ar há pelo menos cincO arios.- - -
ca, dentre os_ nomes indicados por elas, em Art. ·59 Os Coi1Selhos. Estaduais de Edu-
lista tríPlice. _ cação defmirão,Critérlos e procedimentos para 

§ ,39 Os membroS dó Conselho Nacional a autorização de funcionamento de estabeleci-
de Trânsito deverão ter residência no Distrito mentes de ensino superior não-universitários 
Federal. e não-oficiais no âmbito do respectivo- territó-
........................ - ........... -....-.--..... ... .,.... _________ ,_______ rio estadual. 

(À Comissão de ConStituição, Justiça 
e Gdadania.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• _208, DE 1989 

Arl 1)9 -O. funcionamento -regufar e O de
. sempenho das universidades e demais ~~be

lecimentos de ensino superior serão _ób}eto 
. de avaliação sistemática e periódic_a.p'e1o- po~ 

-~-'--der_ PÚblico, corri. a ·participação da- comuni-
dade acadêmica. ' -- - · - -

Dispõe sobre os objetivos da educaç&J 
superior. estabelece cn"térios para a orga

~- nizaç§o e [uncionainento das uniVerslda- " 
des brasileiràs e d~ Outras providências. 

Art 79 O dirigente máximo de-instituição 
-oficial de ensino superior será escolhldo -inter
namente na forma definida na lei de sua cria
ção ou no seu estatuto. 

§ }9 A escolha do dirigente dar-se-á entre_ 
os professores titulares ou adJuntos da insti-

P~Çongresso Nacional decreta: 
Art. 19 O ensina SUperior tem por objefivo ~ 

a formação_ profissional e a çapacitação para · 
--o tral::ia.Jho intelectual e a pesquisa em todos 
os .campos do saber e será ministrado, respei~ 
tada a pluralidade de idéias e de concepções 

- pedagógtcas, em universidades e outros esta
beledmentos _organizados para esse fim, co
mp iõsfituíções de direito público ou Privado. 

Art. 29 As- uniVersidades serão constituí
das diretarrierlte ou mediante a integração de 

-estabelecimentos pré-existentes e organizar-
- se-âo de forma a assegurar as condições ne-

cessárias ao desenvolvimento do ensino e da 
pesquisa em-um óu--mais campos do conhe· 
cimento. 

Parágrafo único. Além da formação pro~ 
fissional de nível superiOr, objetivo primordial 
das atividades de eil.Sino, as uri.lversidades de
verão oferecer cur.$Qs_ oú programas de pós
graduação em cuja organização as ativídades 
de pesquisa científica e tecnológica, realizadas 
por prOfeSsores e alunos, sejam o Ponto de 
partida e a base eni que se assentem. 

Art. 39 As universidades e os estabeleci
mentos de ensino superior manterão ativida
des fegulares que visem à disseminação de 
conhecimentos e técnicas à comunidade. 

tuição. -
§ 2ç A lei de criação ou o estatuto da insti

tuição oficial de ensino superior deverá asse
gurar-a prevalência do sufrágio dos docentes 
no sistema de ponderação dos votos,-qualquer 
que seja o processo eleitoral de essolha de 
dírigente que a instituição venha a adotar. 

Art. ao Esta lei entra em vigor na âata de 
sua publicação. 
- Art. 99 Revogam:se as disposições em 
contrário. 

-- Justificação 

O ensino de terceiro giau não é apenãs 
wn asp-ecto da ·política de desenvolvimento 
social, a qual, no capítulo da educação, visa 
sobretudo à ampliação do acesso a esta, como 
direito assegurado pela Constituição de 1988. 
De fato, esse nível de ensino interessa também 
à política de formação de recursos humanos 
e à política de desenvolvimento científico e 
tecnológico. É ceitamente pelo reconheci
mento dessa múltipla relevância do ensino su
perior no desenvolvimento nacional que uma 
das instituições centrais que dele se incumbe, 
a universidade, mereceu do constituinte trata
mento singular. A nova Constituição COriferiu 
à univefSJ'dade autonomia "didático-científica. 
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administrativa e de gestão financeira e patri
monial". Tal questão, entre outras relativas ao 
ensino superior, adquiriu extrema atualidade, 
com os episódios recentes_ de escolha de diri
gentes das instituições federais de ensino su
perior. Justifica-se, portanto, singularizar esse 
nível de_ _ensino e dar-lhe um tratamento pró
prio, independente de uma legislação global 
sobre as diretrizes e bas_es da eduCação nacio
nal. Este o sentido de apresentarmos agora 
o presente projeto. --- - -

É sabido que nem todas as funções qUe 
a educação superior cumpre nas nações nio
demas são desempenhadas pela universida
de, no sentido estritO. TipoS ·diversos de insti
tuições, alérri da própria universidade, prestam 
seus serviços na chamada educação superior, 
cuidando, entre outras coisas, da formação 
de recursos humanos em_nível de terceiro 
grau, da expansão, através da pesquisa, da 
fronteira de conhecimentos cientificas e tec~ 
nológicos da sociedade _e,- através das ativida
des de extensão e_ d_a educação q:mtinuada, 
da ampliação e el~ação do nível cultural da 
comunidade nacional. A existência dessa di~ 
versidade de instituições não advém, apenas, 
da operação espontânea da oferta e procura 
educacionais. I:" também, muitas vezes, fruto 
de políticas de governo deliberadas e explí
citas. 

No caso brasileiro, nota-se, também, essa 
diversificação institucional do sistema de edu
cação_superior. Existem instituições universi
tárias e não~universitárias, públicas e privadas, 
especializadas em um ou em uns poucos<::ur~ 
sos ou abrindo-se em amplo leque de ramos 
do saber, limitando-se ao ensino proftssic:ina
lizante em nível de graduação, ou abrangendo 
também a pós-graduação, e tendo ou náo a 
pesquisa entre suas atividades regulares. A di
versificação, em si, não é um fato a ser comba
tido, pois" pode ter efeitos benéficos para o 
desempenho do sistema educacional coino 
um todo, como o comprova a experiência de 
outros países. 

Esse sistema tem, porém, se expandido 
sem adequada regulação pública, o que leva 
a desequilíbrios sérios na Sua estruturação. 
É conhecida, por exemplo, a tendência de 
multiplicação de universidades. Uma vez cria
das, é forte a pressão pela sua expansão, atra
vés da criação imediata de novos cursos, sem 
que a instituição apresente as condições ade
quadas ou se comprove a demanda alegada. 
Dado o reforço à prerrogativa institucional de 
autonomia das universidades, sob a égide da 
nova Carta, a tendência àqúf inendonada ga
nhou novo ímpeto. Acrescente-se, também, 
a pressão pela criação de universidades fede
rais. Outro problema visível é o da escolha 
de dirigentes nas instituições oficiats. A noção 
de autonomia tem sido _interpretada nuin Sen
tido que, ao pretender liberar _a universidade 
da tutela do governo, lança-a nos braços dos 
interesses corporatiVistas e da política parti
dária, que tolhem o florescimento da verda
deira autonomia, a de ordem intelectual, exigi
da para a livre inVestigação, criação e trans
missão do conhecim-ento. Há, pois, clara e 
urgente necessidade de_ normatização do 

campo, Cohlo parte de uma polftica pública 
coerente. __ _ _ 

Visando a eSsa normatização, o presente 
projeto incorpora, no- seu artigo primeiro, b 
princípio plUi"alista que a Constituição adota 

__ (çgt. 206, item III) no tocante à Educação. Re
conhece a realidade de um sistema de educa
ção superior diversificado, que desempenha 
.numerosas funções, e pode fazê-lo através de 
universidades e de outros estabelecimentos, 
tanto públicos quanto privados. Não se apre
senta. a priori, urna hierarquia em cujo tõpO
esteja él_ \.lniversidade, elevada a paradigma, 
para o qual todas as demais instituições deve
riam tender, pois isso implicaria ver estas Ulti
mas como entidades deficientes, imperfeitas 
por definição. Se o fizermos, estaremos des
quaJificando manifestações de pluralismo de 
idéias e concepções pedagógicas, que a Cons
tituição consasra, e sua conseqüente materia
lização num conjunto complexo de ins~itui
ções. 
_ Em função dp definição constitucional de 

autonomia, é precisO especificar, nesse cOn
junto, o subconjunto a-que se aplica a prerro~ 
gativa da autonomia, o que o projeto empreen
de no art. 2~ e seu parágrafo. Em atenção 
f]os aspectos essenciais da Idéia de universi
dade, cuja maturidade institucional no desem
penho de suas funções de ensino, pesquisa 
a extensão requer e justifica a autonomia, jul
gamos de bom alvitre tomar mais flexível o 
critédo __ de uniVersalidade de can:t_pp, estipu
lado na Lei n9 5.540, tle 18 de novembro de 
1968, de tà1-sõrle que institUições relativamen
te e~pedalizadas nuin campo de conhecimen
to, mas-que nele se apliquem com abrangên
cia e plenitude e que ofereçam cursos ou pro
gramas de pós-graduação organizados a partir 
das atividades de pesquisa cientifica e tecnoló
_gica e com base nelas, sejam consideradas, 
~bém, universidades. 

.t: patente a necessidade_ de que o subcon
junto que possa reiVindicar a prerrogativa da 
autonomia seJa publicamente definido. Não 
basta um_a ~ntidade se autointitular universi~ 
dade e reclamar, ato continuo, sua autonomia 
e pôr-se, pOr exemplo, a criar cursos, no exer
ddo dessa autonomia nos seus aspectos di
dáticos e pedagógicos. O art. 49 do projeto 
estipula as condições para uma entidade ser 
reconhecida como universidade: o estatuto 
que lhe define a organização e o funciona
mento deverá ser aprovado pelo Conselho Fe
der~ de Educação e homologado pelo Poder 
Executivo. No caso de uma universidade ofi
Cial, esse procedimento será precedido de lei 
especifica, conforme defmido na Constituição 
(art. 37, item XIX). Se a universidade é mantida 
pelo governo estadual, e está em funciona
mento regular há pelo menos cinco anos, o 
projeto contempla que seu estatuto seja apro
vado pelo Conselho Estadual, mas reseiVa ain
da ~ _s_y_a homologação ao Poder_ Executivo 
Federal. 

O projeto-visa, tan1bérn, a corrigir uma dis
torção presente no tocante aos procedimentos 
em vigor para a autorização de funcionamento 
de estabelecimentos de ensino superior não
universitários, ditos isolados. Atualmente, se 

são oficiais estaduais, é o Conselho Estadual 
que dá a autorizaçã:o. Se, contudo, não são 
oficiais, a autorização é dada pelo ConSelho 
Federal. Ora, pela maior proximidade de cole
giado estadual às realidades edücàcionais-lo
cais, incluSive no tocante ao mercado de traba
lho, e também pela necessidade de que os 
dois circuitos decisórios- relativos, respecti
vamente, às instituições oficiais e não-oficiais 
- sejam unificados numa mesma pólítka, o 
projeto passa a competência de definição de 
critérios e procedimentos de aUtorização de 
funcionamento dos estabelecimentos não ofi
ciais de ensino superior aos Conselhos Esta
duais. 

Todavia, para que essa descentralização de
cisória_ se dê, é crucial que todo o- sistema 
de Educação superior esteja balizado pela ati
vidade de avaliação pública, Sistemática e pe
riódica, em cuja realiZação de Poder Público 
e comunidade acadêmica se articulem. A ava
liaçãO é -essencial não só paro;!. orientar a- polf
tica pública com os feedba~ks da reaUdade, 
para que ci Conjunto seja ·melhor conduzido, 
mas tamDém para informar o consumídór e 
o contribuinte sobre a qualidade dos cursos 
e das inStitulções. 

Fmalmente, o projeto define que, no tocante 
às instituições oficiais, o dirigente máximo -
reitor ou diretor de instituiç_ão não-_universitária 
- será escolhido internamente, respeitando, 
assim, a autonomia institucional garantida na 
Constituição~Entretanto, dispõe, também, que 
essa escolha deverá recair em professor de 
seus quadros que já tenha atingido as posi
ções superiores da hierarquia acadéniica, ou 
seja, titular ou adjUnto. Igualmente, dispõe que 
a lei de criação da entidade, ou sel,l e~atuto, 
deverá assegurar1 qualquer que seja o pro
cesso de escolha de dirigente que se adote, 
a prevalência do voto do_cente. O pressuposto 
dessa estipulação é o de que, sendo os docen· 
tes, entre os grupos que integram a organi
zação acadêmica, o que mrus diretamente_ re_s
pbnde pela função desta como centro de pro
dução e difusão do saber, deve correlativa
mente caber-Jhes_maior responsabilidade e 
poder na condução da instituição. 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1989. -
Senador Jorge Bomhausen. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 209 DE 1989 

Dispõe sobre a apresentação do 
preço ao consumidor dos produtos 
manufaturados. 

O Congress-o Nacional deCreta: 
Art. 19 Todos os produtos manufaturados 

comercializados no País trarão, na embalagem 
ou no próprío produto, em caracteres visíveis 
e de fácil leitura, o preço ao consumidor, de
composto em duas parcelas, a saber: 

-- 1-o custo unitário de_ aquisição do produto 
pelo comerciante; 

11- as despesas, inclusive tributos, e o lucro 
por unidade do produto. 

Arl 2° O Poder Executivo regulamnetará 
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, dispon
do, inclusive, sobre a apresentação do preço 
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no cas_o de produtos cuja natureza requeira 
tratamento específico, bem assim sobre a fis
calização e as punições, entre elas multa e 
interdição do estabelecimento, a serem aplica
das aos infratores. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de_ 
sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justi6caçáo 
Objetiva a presente propoSição a transpa

rência nas relações entre comerciantes e con
sumidores. Objetiva, multo mais que isso, Con
tribuir para evitar ou reduzir a excessiva espe
culação que freqüentemente marca él comer-: 
cialização de produtos manufaturados em 
nosso País. Objetiva, ainda, facJ1itar a fiscaU
zaç<fo·de eventuais abusos,. a par de contribuir 
para evitar a formação de estoques especu
lativos. 

A proposta tem o condão de dema_rcar dois 
campos distintos na formação dos preços fi
nais de produtos manufaturados. De um lado, 
temos ·a custo de: aquisição do produto; de 
outro, põe-se o conjunto de despesas incor
ridas pelo comerciante, incluindo tributos, as
sim como os lucros que ele aufere. 

A transparência é iridispesãvel Corno instru
mento auxiliar de protE:ção aos adquirentes 
de produtos _ _manufaturados. Infelizmente, vê~ 
se com freqUência, a alegação de el.evações 
do wsto de aquisição dos produtos como jus
tificativa para a elevação dos preços finais. Por 
detrás de tais alegações, no entanto, escon
dem-se, o mais das vezes, a ganância e a per
cepção de lucros excessivos e injustificáveis_. 

A inflação, quando acelerada, auxilia em 
muito o "mascaramento" dos elementos for
madores dos preços finais. Há, em tais casos, 
elevações de preços justiffcáveis, -qúe guar
dam relação com o custo de -~posição dos 
estoques dos comerciantes. Há, todavia, em 
indesejada maioria, elevações totalmente dis
sociadas de qualquer parâmetro econômico. 

A transparência é corolário da demcx:;rac::ia 
econômica e politica. Por isso, condamamos 
os nossos nobres Pares no Congresso· Nacio
nal a apoiar a presente proposição, de molde 
a contribuirmos para a melhoria da sit_u!ição 
econômica do País. 

Sala das Sessões, 4 de agosto de_ 1989. 
- Senador Mauro Borges. 

(À Comissão de Assuntos Econômf
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Os projetas lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que vai 
ser lido pelo Sr. J9 Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO N• 47, DE 
1989 

Dispõe sobre as justificiJçãO'de ausên
cia às Sessões nas hipóteses que fnen~ 
clona. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 No_ curso da Sessão Legislativa 

que coincidir com período de eleição para Pre-

sidente e Vice~Presidente da República, repu
tam-se justificadas, para todos õ-s fins-regi
mentais, as ausências de Senador às Sessões 
Ordinárias e Extraordinárias quando o titular 
do mandãtó for candidato !3 qualquer dos car-
gos mencionados. _ 

Art. 29 Para os fins pre"vistcis nesta reSolu
çâo; O SenadQr encaminhará à Mesa certidão 
comprobatória do registrei da sua candidatura 
ao cargo, de Presidente ou \'ice-Presidente da 
República. 

Parágrafo único. Serão justificadas, exclu
sivamente, as fciltas ãcoiTidas após o deferi
mento do regiStro da candidatura pelo Tribu~ 
nal Superior Eleitor.:il. -
-M _3o _ Esta-~ll!ÇãQ entra em vigor na 

dãta da &ua publicação. 
Art. 49 São revogadas as disposições em 

contrário. 

Justificação 

Como é do conhecimento geral, tanto a Lei 
Maior como o Estatuto Interno. estabelecem 
sanções pelo não-comparecimento de Con
gressistas às sessões ordinárias e extraon;li-
nárias das Casas_Legisla:tivas. . _ 

5eguli.âo a tradição jurídica pátria são rele
vãdãS -ae qualquer penalidade as ausências 
de representantes populares quando tidas cO
mo justificadas. Impõe-se, portanto, delimitar 
os c_as_Os.onçie a falta deve comO tal ser havidã, 
notadãinEmte quando se sabe que __ o vigente 
Regimento Interno expressamente_ alude a hi
pótese. 

Entendemos que o representante eleito, 
quando candidato às mais altas funções ex,e
cutivas, tendo o respectivo nome homologado 
pela Justiça Eleitoral, deve ficar desobrigado 
do cotidiano comparecimento aos trabalhos 
das CaSas Législativas. Só _ _assim poderá, com 
proficiência e ampla liberdade, difundir suas 
idéias e veiCular o Programa de governo junto 
ao eleitorado. 

A ptei"ente inidcÍtiva visa a_ permitir o pleno 
exercido de um dos direitos fundamentais ine
rentes à própria cidadania, qual seja o de pos
tular cargo público. Registre-se que a Legis
lação Ordin"âri8. já" faculta' ao selvidor-candi
dãtõ au-sentar-se· da sua_rotina de trabalbo, 
independemente de sanção ou prejuízo fman

·-ceiro pré-eleitorais. Trata-se pois de genera
lizar uma prática já consàgrada e cuja única 
finalidade é o aprimoramento do processo 
eleitoral. 

Sãla das Sessões, 4 de agosto de 1989. 
-Senador Jarm1 Haddad, Líder do PSB. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O projeto lido, apó,s publicado e_distribuído 
em avulos •. fiçará sobre a Mesa durante 3 s_es-: 
sôes a fm de receber em_endas, e, __ decorrido 
esse prazo será remetido.às comis_sQes_corn
petentes. 

Há orado_res inscritos. 
--Concedo a palavra ao nobre Senador Fran

cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE_. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr, Presidente, Sfs. r 

Senadores, parlamentar há quase 20 -anos, 
não me surpreendem fatos como esses que 
agora. r~lato ~- _q~e me fa~em vir _à tribuna_. 
I:: quase cos~U_rJ?eiro flesta Casa,~ rleStâ ~.N8c;â0 
e no nosso País, que Os oS parlamentares Se 
e~f9rcem, se _esmerem, pensem, elaborem e 
apresentem projetaS de lei, cuja tramitação 
morosa, pela própria estrutura do Parlamento, 
é depois -~·bsorVida- pelõ--P<?der Ex-écutivo, e 
~o lançados c;:omo um programa oficial do 
maior_ valor_ e da maio_r .12~9fu~didade, COmo 
se fora C? demier crl. o último--grilo; o que 
há de mais novo e mais avançado no pensa
mento oficial. 

No ano passado, _em ?6 de setembro, apre
sentamos un:t projetO de lei, pelo quãl te"ntávã
mosmodificaraLein~6.838, de21 de outubro 
de 1976, na qual procurávamos fazer a descri
minação ou a descriminalização do_s usuários 
de entorpecenteS. · 

Muito antes que o Governo Federal trouK 
xesse a público as suas preocupações com 
a ,severidade da. Lei n~ 6.838, anteriormente 
ré ferida - "que díspóe sobre a· prevenção- e 
repressão aó tráficO- ilícito -e o- uSo indevidO 
de substâncias ~~orpecentes, ou-que deter
minem dependência física ou psíqi.licZI" - e 
anunciasse a Sua ínter1_ção de modificá-la, já 
havíamos submetido ao Senado Federal o 
Projeto de Lei n9 70/88, propondo a descrimi
nação elo usuário, por acreditar que, antes de 
ser um delinquent-e, -ere- é- um ·enrermo e; por
t.;tnto, requer tratamento especializado e não 
uma cela de prisã_o, onde se tome mais vulne
rável. 

A nova proposição do Executivo, ainda em 
exame, resultou de ineticuloso estudo de um 
grupo multidiscipliti.ar, envolvendo juristas, 
médicos _e soci.ólogos de São Paulo, e con
substancia posição semelhante àquela que 
defendemos em oUtubro do ano passado. O 
trabalho :da equipe paulista chegou a· Ser; in
clusive, objeto de editorial da- FO/hi!J de S. Pau
lo, em sua edição de 27 de junho do corrente 
ano, que se repOrta: "aó avanço cdriSide"râvel 
do projeto, em face dos rigores do texto atual". 
- Não se trata, então, apenas de uma questão 
regimental de precedência, mas do reconhe
cirrientq formal e definitivo de-que -é preciso 
evitar a duplicidade de esforçOs~ em benefício 
de idéias que melhor expressem a· anseio da 
sociedade. 

Não podemos inais aguardar que o ExeCU-
tivo se o-cupe de tudo ao mesmo tempo: aâmi

. nistrar _o País_ eiaz.er as Jeis. Está entre n9$Sãs 
. atnbuições constitucionais tomar a vanguarda 
da atualização d~ legislação brasileira, naque
l~s a_sp~os erT'!_que ela se revela ultrapassada 
e imprópria para regi.Jlãr a vida de uma s_ocie
dade _que, em menos de um século, se urba
nizotl, _l'!_'lo;lérnizou--Se -e- prepara-se p·ara iil~ 
gresSar no terceiro milênib, sobreCári'e~ado 
por uma enorme gama-de proOtemastrresol
vidos, mas vislumbrando inimagínadas possi-
bilidades de progresso. - -

Foi êxaminando o paSsadO e refletindo so
bre o futuro que constatei a urgência de corri
g_ir-se um aspesto da lei que consolida as nor
mas de Direito_ sobre u_so,-porte, cessão e tráfi~· 
cci qe_E!fitorpecentes, nO-que tange à repressão 
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- que nivela praticamente, ao mesmo plano, 
o delito do_ trafic<)nte e _o_ do _1,.1suário, ressai- _ 
vadas, natur~ment~. _as_ dl!rações da~ penas 
impostas a um_e a outro. Concluímos ser indis
pensável suprimir o art. 16 da Lei n? 6.383 
e introduzir mais um artigo no Capftulo li, esta
belecendo o tratamento ambulatorial ou hos
pitalar "ao dependente que adquirir, guardar 
ou trazer consigo, para uso própriO, substancia 
entorpecente ou que determine dependência 
fasica ou psíquica, sem auforização ou em de
sacordo com _detenninação legal ou regula
mentar". 

Esse art. 16, preteiidci eliinil'iar com o meu 
projeto de lei, diz o seguinte: 

"Adquirir, guardar ou trazer consigo, 
para uso próprio, substância entorpecen
te ou que determine dependência física 
ou psíquica sem autorização ou em-desa~ 
cardo com determinação legal ou regula~ 
mentar." -

Ora, o usuário dependente de tóxico é pena
lizado com detenção de seis meses _a _dois 
anos _e pagamento de 20 a 50 saládos-multa-s: 
Esse cidadão, longe de m~recer a sua prisão, 
a sua detenção, ele mereceria, Sr. Presidente 
e Srs. Senaâores, maiOr atenção, maiores cUi
dados, maior assistência médica Deveria me
recer um tratamento médico equilibrado, psi
quiátrico, desintóxicante, para liberá-lo do ví
cio de que ele se tomara, por força de circuns
tância as mais diversas, wn dependente, um 
escravo. -

Incluímos, no artigo em qUestão, também, 
a obrigatoriedade da "asSistêii.cia do serviço 
social competente, ligado' o'u rião à instituição 
terapêutica que acompanhará o dependente, 
até sua completa reabilitação social". Essa de
terminação prevê, ainda, a participação fami
liar e a inserção do dependente, quando em 
condições, no mercado de trabalho, ou, então, 
seu desempenho em instituição filantrópica, 
sem remuneração _e com a_devida supervisão. 
ComO ú1tima alternativa à resistênda ao cum
primento destas obrigações, fica o juiz liberado 
para aplicar a pena por desobediência, a qual, 
em caso de detenção, não pode ultrapassar 
os períodos previstos na Lei n9 6.383, de sels 
meses a dois anos. 

Como se vê, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
compartilhamos de perto da convicção _ex
pressa pela Folha df" S. Paulo, de que _a puni
ção do usuário, muito raramente representa 
um desestimulo ao uso de drogas, podendo 
configurar um incentivo às avesSas, reforçan
do _a obstinação e o caráter contestat6rio-de 
que seu emprego às vezes se reveste. A Suécia, 
por exemplo, oito meSes após a instituição 
da lei que incriminou o uso de substâncias 
que causam dependência fís[ca ou ps1qulca, 
viu o consumo da droga elevar-se em mais 
de 25 por cento. _ _ __ . . 

A luz da Constituição, indusive, questiona
se o direito do Estado de intervir numa questão 
que envolve a inviolabilidade do cidadão, a 
mesma forma como não lhe cate punir quem 
tenta ou comete suiddio ou se auto-infltge 
les_ões. É bem verdade que o interesse público 
prevaJece sobre os direitos pessoais, mas nem 

sempre e fácil fazer a distinçao de quando 
um se sobrepõe ao outro, de modo a garantir 
a harmonia _social e evitar o que Shakespeare 
pq_ntificariã na peça "O Mercador de Veneza". 
"Uma injustiça pequena coinetei, para fazer~ 
des uma grande injustiça". 

Quanto às propostas do anteprojeto enco
mendado pelo Ministério da Justiça, _embora 
consideradas avançadas, têm óbvias -limita~ 
ções, a começar pelo fato de que não descri
mina o usuário eventual, de vez que, flagrado 
na reicindência,_ e_stilrá sujeito a penas restri~ 
tivas de direitos. Em contrapartida, a pena do 
traficante caiu de um mínimo de 3 a 16 anos, 
conforme a lei atual, para de 2 a 1 o- imos, 
muit9_ embora possa ser apllcada em dobro. 
Também a figura da "mula", que transporta 
a droga em troca de dinheiro, que era penali
zada com 3 a 15 anos de pdsão, com o novo 
projeto cumprirá pena de 6 meses a dois anos. 
Sem dúvida, um poderoso estimu1o à difusão 
da droga fl_O País e no exterior. 

Em suma, incfiniínam-se e penalizam~se os 
dependentes e diminuem-se as penas daque
les que propulsionam e criam condições e 
que vivem do tráfico -de droga. 

O "Dia internacional de Combate às Dro
gas", COfl"!.~morado a 27 de junho pelos 159 __ 
países membros da OrganizaÇão das Nações 
Unidas, proporcionou a melhor oportunidade, 
este ano, para a discussão de tão relevante 
matéria. Afinal, desde 1952, a· Organização 
Mundial de: ~aúde, órgão da ONU, recomenda 
que as toxicomanias sejam vistas como rele
vante problema de saúde e não ap~nas um 
caso de pol_ícia, como nos habituamos a enca
rar o problema, no Brasil, a despeito da notória 
complacência que temos com o alcoolismo, 
também uma patologia, e o tabagismo, consi
derado a "droqa licita". 

Não podenios desconhecer o rato de ·que, 
pot trás das drogas - além das _motivações 
pessoais ligadas ao sucesso/insucesso profis
sional e social, e desagregação familiar e, prin
cipalmente, os componentes psicopatológi
cos .....,.... estão presentes as contradições de 
uma ordem social profundamente injusta, que 
acena com a possibilidade de ascensão social 
e limita esse acesso a um número bastante 
reduzido de pessoas. Uma radiografia da so
ciedade brasileira revelaria acentuados con
trasteS: uma minoria privilegiada e uma maio
ria passando toda sorte de privações, desnu
trida, esfomeada, desempregada, sem ter on
de morar, sujeita a uma assistência médico
socia1 precáda, a um transporte público inefi
ciente e, principalmente, sem esperanças de 
reverter esse quadrei. - -

Diante dessa perspectiva, como entender 
que- uma pessoa que se refugia nas drogas 
como uma resposta, ainda que perversa para 
~y_a~ _i!usPes, é um criminoso? Não preconi
zamos a instalaçao, no País, de um território 
livre como o _de Platzsprltz, na Suíça, onde 
usuários e traficantes expõem diariamente 
suas chagas a toda a sociedade, porque acre
ditamos que aind~ há esperança de acertar 
o caminho, e que tudo é uma questão de 
compreensão e, principa1mente, de compe-

tência, para saber distinguir uma doença de 
um crime. 

É bem verdade, Sr. Presidente e Srs.. Sena
dÕres, _que _o Brasil, que começou com um 
ponto na escala do tráfico de drogas, já é alvo 
de intenso trabalho marginal pata transform.í
lo numa base para abrigar os laboratórios de 
refino da cocama, que se tomaram imprati
cáveis na Colômbia e na Bolívia. Além -do espa~ 
ço, associa a vantagem de dispor de um gran
de número de consumidores em potencial, 
e tem ho epadu a versão tropical da coca, 
cultivada, sem maiores cuidados, na Amazô-
nia. 

Se é ptecfso--mudar a L~i n~ -~.383, no trata
mento que concede ao_ usuário eventual, tam
bém toma-se indispensável reforçar o_que ela 
nunca conseguiu colocar em prática: a pre
venção através do vasto sis~JT!a educacional, 
privado e público, instalado no País. 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. EX" 
um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Com muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Fran
cisco Rollemberg, faz V. Ex" pronunciamento 
da maicii' seriedade, aliás como sempre, cha_-
mando a atenção, neste intante, do Congresso 
Nacional para assuntO da maior relevânci?~, 
que é o pesadelo do mundo atual. E V. Ex" 
o faz com a proijciência de um parlamentar 
experimentado e consciente, inclusive nos 
concitando a elaborar leis neste sentido. Por 
isso_ é qt!e o PMDB se orgulha em tê-lo na 
sua Bancada e, neste instante, através do seu 
Líder, leva-lhe apoio integral e também se 
compromete estar ao lado de V. I;x" na elabo-_ 
ração de leis que coíbam, que inibã.m a prolife
ração da desgraça deste século. Parabenizo 
V. Ex',_ agradecendo-lhe a oportunidade do 
aparte. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Agradeço a meu Líder pela manifestação de 
apoio e apreço. Outra: não seria a sua posição, 
sei eu, senão_ de apoiamento a esta minha 
proposta, que procura encarar, com seriedade 
e dentro de uma visão menos policial e mãi:S 
científica e médica, o problema do tóxico no 
País. 

O Sr. Edison Lobão- Permite-me V.~ 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Com muita honra, nobre Senador. 

O -sr. Edison Lobão - Nobre Senador 
Francisco Rollemberg, o PFL, por sua Ude
rança, neste momento também leva a V. ~ 
a sua solidariedade. Este é um tema a respeito 
do qual o Mundo inteiro se preocupa. As esta~ 
tísticas demonstram que mais de 150 bilhões 
de dólares são movimentados por ano rio tráfi
co de drogas. Este é realmente o tormento 
da humanidade. Está provado, Contudo, que 
a ação punitiva não tem sido suficiente para 
resolver esse impasse. V. Ex• propõe exata
mente uma alternativa, o tratamento científico 
da questão. Receba V. ~ as nossas homena· 
gens pelo discurso que pronuncia e tambem 
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a segurança do apoio do Partido da Frente 
!Jberal. 

O SR. FRANCISCO ROll.EMBERG
Muito grato pelo apoiamento que o Partido 
da Frente Libera1 oferece. Sei que- outra-nãO 
seria a posição do _Senador Edisori- Lobão- e 
do seu Partido, como -de todos os- parlamen
tares consdentes, que já sentiram que o pro
blema do tóxico para o usuário eventual ou 
dependente é mais médico, cienti'fico, psicoló
gico, psicossocial, do que um problema poli
cial. E-desta forma temos-que encará-lo. A 
lei, à qua(já me referi, que incríminaVa o uSuá
rio de tóxico, longe de resolver o problema, 
piorou. FOi até certo estimulO, ·refOrçOu as re
sistências, _as revoltas pessoais. Quantos jo
vens foram detidos com pequenas porções 
de maconha, atê mesmo de cocaína, e sofre
ram coações incríveis nas prisões, nas mãOS 
de delegados que não compreenderam os 
seus problemas? Por isso mesmo, revoltados, 
tornaram-se maio-res consumidOres e se 
transformaram também em traficantes. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho--:- Permi
te-me V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Com muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Ouvin
do o discurso de V. ~. nobre Senador Fran:: 
cisco Rollemberg, ficO a me lembrar de casos 
concretos. ocorridos nessa áreâ triste sobre 
a qual disserta V. Ex•, Como advogado, a1gu
mas vezes, fui levado a defender jovens acadê
micos em Economia, Direito, Medicina usuá
rios de drogas _e que foram apanhados pela 
Polícia Federal e como tal processados com 
aquela vertiginosidade que a lei determina. 
Ouvindo V. Ex!' féilãr; Como-médico- e cOmo 
advogado, recordo exatamente os temas que 
levava na defesa prévia do documento de arro
lamento de testemunhas, para mostrar a gran
de diferença entre o traficante e a sua vítima. 
No Direito brasileirO, no entanto, há um cuida
do especial, que é exatamente fundado no 
lado duplo, que ocorre em algumas pessoas 
envolvidas nesse delito. o trafícarite e. tam
bém, o consumidor, o consumidor é, também, 
o traficante, numa figura dupla que acontece 
de quando em quando. O comum, realmente, 
é que o traficante seja uma pessoa sadia, só
bria - sadia no ponto de vista meramente _ 
gen~rico e, especificamente, também deve ser 
um doente mental, para ter a ·coragem de pra
ti~ar algo dessa natureza. Então, na verdade, 
o trafiCante sempre sabe o que está fazendo. 
Os traJicantes viciam crianças, para que elas 
se tornem -''clientes" no futuro. A figura do 
traficànte, esta é típica do delito, caracteriza 
muito bem o delito, caracteriza multo bem 
os cuidados do poder de polícia, os cuidados 
do Judiciário, os t:uidados da lei, os cuidados 
da sociedade. A vítima é isso de qu~_ fala V. 
Ex". Quero parabenizá-lo -Por eSta magnífica 
colocação, que não é apenas de um médico, 
mas é de um médico advogado, de um advo
gado médico, de uma pessoa que sente perfei
tamente que muito melhor do- que prender 
essas pessoas, 'do que puni-las, bem melhor 

~~ria, realmente, a sociedade ter um modo 
de cuidar dessas pessoas, --de recuperá-las e 
devolvê-las _à vida normal. Parabéns a V. Ex1' 

-0 Sr. Mauro Borges - Permite V. ~ 
um aparte? - · 

O SR. FRANCISCO ROll.EMBERG
Concederei o~"'aparte a V. Ex.' Antes, porém, 
quero agradecer ao nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho o aparte que enriqueceu e melhor 
colocou, em term~s. o· pronunciamento que 
eu estou a elaborar. 

Ouço agora o aparte âe V. Ex\', nobre Sena
dor Mauro Borges, 

O Sr. Mauro Borges - Muito obrigado. 
Nobre Senador Francisco RoDemberg, trago 
a V, Ex\', como Presidente do Partido Demo
crata Cristão, a nossa solidariedade e a nossa 
dispoSiÇão de participar também da sua luta 
contra o tráfico _e_ o uso de drogas. Esse grande 
mal é uma verdadeira praga sobre a Humani
dade. V. Ex", como- médico, sabe i-nuito bem 
das conexões que o uso generalizado de dro-
gas tem com a AIOS. Andam quase sempre 
juntos, através de seringas de injeções, de co
caína e de outros elementos estupefacientes, 
que são transmissores da AIOS. A Humani
dªde está:, neste final de_ século, realmente 
alarmada com a expansão desses dois tre-

- mendo::;; _grandes males, _que precisam ser 
_combatidos de todas as formas, sobretudo 
com inteligência~ Há muitos países - V. EX' 
está bem a par-. sobretudo a Inglaterra, que 
têm um controle dos viciados e _lhes dão_ o_
necessário para que se mantenham sem ter 
necessidade de recorrer aos traficantes, É uma 
forrna de_cortar o circuito destes traficantes. 
V. Ex" aborda assunto que interessa não ape
nas ao 6rasil como- ao mundo todo._ V. ~ 
está de_ parabéns. Multo obrigado pelo aparte. 

O SR. PRESIDEN1E_(Pompeu de SoUSa) 
- A Presidência lembra ao nobre Senádor 
Frandsco Rollemberg que seu tempo já está-
esgotado. De- forma que pediria não conce
desse mais _apartes. 

O SR. FRANCISCO ROll.EMBERG ~ 
Agradeço ao_ nobre Senador Mauro Borges 
o aparte, que só veio enriquecer este pronun
ciamento e acresc_enta um fato que realmente 
eu não_ havia referido, n~o_ 9bstante já objeto 
de outro pronunciamento nesta Casa, acerca 
da associação do uso dos tóxicos com a disse
minação da peste do século, a AIOS. 

Conduire~ Sr. Presidente, já que não me 
é concedida prorrogação. 
~ãQ percamos tempo fazendo novas leis 

de curta ~ficácia. Somemos esforços, batalhe;: 
mo$ para que a droga reflua defmitivamente 
na sua fnsidiosa escalada, e não ma_is seja 
estigma _daqueles que dependem de seu uso 
como garantia de realização pessoal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sfs.
Senadores. (Muito __ bem! PalfDas.) 

_o .SR. PRESmENTE {Pompeu de Sousa) 
-A importância do discurso de V. Ex', nobre 
Senador Francisco Rollemberg, levaria a Presi
dência a prorrogar o seu período, que já fora 
prorrogado um pouco. Não o prorroga mais, 

•· 

Porque a lista de oradores inscritos é tão gran
de _que não teríamos ~mpo d~ Cl,lmpri-la qu
rant~ toda a sessãq;_ Há_ Qois o~;_adores_ que 
a seguir falarão como Uderes, ~e-dão Prefe
rêf?,cia para breves comunicaçõ_es. · -

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan 
Tito, como Uder do PMDB. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Co· 
mo Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Serft 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se_
nadores, faço uma breve comunicação, como 
UQer, para registrar a honrosa visita de u_ma 
comitiva de professores- da Universidade de 
Bo!oQDa~ que, e":l conv~rlio coiT_J a ~C-MG, 
a Secre'taria do Trabalho do meu Estado e 
a Prefeitura Muni~ipal de Belo HorizOnte, 'está 
promovendo, na Universidade Católica de Be
lo Horizonte, um curso de planejamento terri
torial e urbano. E me honram neste instante, 
e honram o Senado Federal, com uma visita. 

Esse grup-o é' capitaneado pelo Professor 
Piero Secundini. Há_taml>ém o Professor Gior
gió Praderio, o Arquiteto Roberto Mingucci, 
e vem-acompanhando a comitiva o Professor 
João Francisco de Abreu, da PUC -de .Minas 
Gerais. 

Sr. Presidente, registro a presença dos ilus
tres professores e lhes agradeço por esse con
vênio extraordinãrio, estabelecido entre a PUC 
e a UO.iversidade de.Bologna, para a realização 
desse _curso_. Também registro um fató a que 
eu c:;.hamaria, m~ste Jn~nte, de curlosf~ade. 
O(iue vou relatai, O _ex-Ministro Jaibás-PasSa:
rinho vai entendei, porque já foi terna de âe_ba
te que fizemos nest& Casa, por mais de uma 
vez, a questão da universidade brasileira 

FIZ uma ligeira pergunta aos profeSsores 
da Universidade de Bologna: quantos alunos 
tem _essa Universidade. Foi-me respondido 
qUe a Universidade de Bologna tem 60.000 
alunos. Perguntei, em seguida, de quantos 
prOfessores dispunha, e a resposta foi: 2.700 
professores. Muitas vezes, quando questiona
mos, no Brasil, na universidade brasileira, a 
relação- aluno-professor, uns dizem sempre 
que isso está esc.amoteado pelo próprio pes
soal técnico da universidade. Assim, pergun
tei-lhes acerca de pessoal técnico, auxiliar e 
todo tipo de serviçais da Universidade de Bo
logna. São 2.300, em números redondos. En
tão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a relação 
professor-aluno da Universidade de_ Bologna: 
cinco _ _mil trab:alham na Universidade para 
atender a 60 iriil aluriOs. 

Há também - e gostaria de registrar aqui 
- o siStema exti'aól'dinário. t urría Univer
sidade aberta, que as pessoas podem freqüen
tar. O é:oãipromlsso de freqúência não é, em 
absoluto, como o nosso, mas as pessoas se 
submetem a exames no ftm do ano. Existem 
alguns cursos, principalmente Mediéina, que 
eXigem rreqüência e exames. São cursOs fe
chados e, por isso mesmo, exigem-- éx'a.meS 
rigorosos. Não poderia ser de outra maneira, 
porque é uma exigência para aqueles que, 
depois de formados, vão lidar com a vida hu
mana. 
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Que belo exemplo trazem esses professo
res, não só pelo convênio _que firmaram com 
a PUC de Minas Gerais, como também porque 
trazem o testemunho da Universidade de 6o
logna, cidade de pouco mais de 500 mü ~aQi-_ 
tantes, e tem urna Universiçlade freqüentada 
por mais de 60 mil aluno_s. S:éSsenta_mil_ alurios __ 
- repito - Com um número de docentes 
e auxiliares não superior a s·ma. t: um exemplo 
para o Brasil. 

Há pouco tempo, numa discussão com au
toridades do /YtEC, foi-riOs -dito qUe aqui é dife
rente. E.stou, agora, localizaJ!dO a diferençá, 
a Itália é a 4• potência mundial. O Brasil, nesse 
desacerto económico e Social que vivemos, 
precisa de reformas fremeridas, reformas es
truturaiS. Sê não c·omeÇãtfuOS-pela universi
dade, pelo ensino neste País, tenho a impres
são de que vamos ficar como cachorro corren
do atrás do rabo. Se Um pafs não ~-tem uma 
universidade para· educar a sua elite e essa 
universidade não irrádiâ Sefiedade e, principal
mente, respeito às condições· econ6mico-so
cials desse país, começa tudo mal onde tudo 
deveria começar bem. _ . 

.Sr: Presideii.te, peço desculpas por ter-me 
alongado, mas o·objetivo era registrar a pre
sença e agradecer aos professores da Univer
sidade de Bologna. 

Muito _obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (PompeU de Sousa) 
-A Presidência associa-:.se-ao- ri obre Senador 
Ronan Tfto n:essa saudaÇãO--aos professores 
da Universidade de Bologna, sobretudo, pela 
importância que essa cóntribuição traz à uni
versidade brasileira, para o estudo do proble
ma urbano, que é, talvez, atualmente o maior 
problema deste Pais. Eeste.Senadorque even
tualmente ocupa a Presidência apresentou -
está tramitando no Senado Federal -justa
mente um projeto neste sentido: o Estatuto 
da Cidade. Este ê urri assunto da inaior iinpÕ[.~ -
tância para o País e. a cõntribuiçâo da Uiliver
sidade italiana é da maior relevância. 

Muito obrigado a V. Ex!' e muito obrigado 
aos Srs •. ProfeSsOres. (PãUS.:l) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho, que falará como Líder do PDS. 

O SR. JARBAS PASSARINHO, PRO
NUNCIA O DISCURSO QUE, ENTRE; 
GUE A REV/SÁO DO ORADOR, SERA 
PUBliCADO POSTER/ORfo!ENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa solidariza-se com o voto _congratu
latório do eminente senador Jarbas Pa-ssa
rinho, com o povo chileno, que reconquista 
a sua democracia de maneira pacífica e or
deira. 

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Gd 
Sab6ia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
PRONUNCIA O!S_Cl)RSO OOE, ENTRE; 
GUE A REVISÁO DO ORADOR, SERA 
PUBliCADO POSTE810RMENT_E. . - - -

C0/>1PARECEM MAIS QS SRS. SENA· 
DORES: 

Nabor Júnior - Leopoldo Peres - Carlos 
De"Cai-1(.:: . .:. RCiilaldo Aragão -~oão Menezes 
-Jarbas Passarinho-João Lobo -_Chag~ 
Rodrigues - Hugo Napoleão -:-- Cid Sab61~ 
de CaNalha- Mauro Benevictes -José Agn

--pino- (.aVoísier.Maia- Marcond~s Gadelha 
-Humberto Lucena- Marco Mac1el- Man-
sueto _d_e Lavor- João _Lyra - Lourival Bap
tista - Luiz Viana - Juta~y Magalhães -
Nelson Carneiro - Mauro Borges -lrapuafl: 
Costa Junior- Ma_urido Corrêa-;- Leite Ch~~ . 
ves -José FOgaça. -

O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sobre a mesa, comunicação que serão li
das p~lo __ ªr. 19 Secre~áiio: 

São lidas os seguintes 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO· 
RES: 

Nabor Júnior - LeoPoldo Peres - Carlos 
De'Cãfli-=-- R.onaldo Aragão -João Menezes 
...;.Jarbas Passarinho -João Lobo-=- Chagas 
Rod-rigues -:- Hugo Napoleão - Od SaQóiél 
de CãiVã.lho-Mauro Benevides -José Agri
pino- LavOisier Maia - Marcondes Gadelha 
- Humberto Iucena - Marco Maciel • Man
sueto de Lavor- João Lyra - Lourival Bap
tista~ ~iz Viaria -Juthay Magalhãs- Nel
son Cãmeifo- Mauro Borges -Irapuan Cos
ta Junior - Maurício Corrêa - Leite Chaves 
-José Fogaça 

o -" Sessão Ordinária do Senado às 14:30 horas 
-""' , ......... Brat1ia 4-8-89 

Oficio n• 09!i-L-PFL 
Brasília, 3 de agosto de 1989 

Senhor Presidente: 
Indico a Vossa Excelência os nomes dos 

membros da Bancada do Partido da Frente 
Liberal na Câmara dos Deputados que, em 
substituição aos Deputados Paes Landim, Be
nito Gama, Rita Furtado e Jonas Pinheiro, irite
grarão a Comissão Mista destinada ao estudo 
.e-à .eJ~boraçao do parecer da Medida Provi
sória 0° 75, de 31 de julho de 1989. 
Efetlvos: 
__ Deputado MuSsa Demes 
- Deputado Manoel Castro 
SupJentes: 
-Deputado José Lins 

DepUtado Orlando Bezerra 
Na- Oportunidade, renovo a Vossa Excelên· 

da 6.$ protestOS dO meu elevado apreço. -
Deputado José Lourenço, Líder do PFL 
Oficio N• 096-L-PFL 

Brasilia, 3 de agost0 de 1989 
Senhor Presidente: 
Indico a Vossa Excelência os nomes dos 

membros da Bancada do Partido da Frente 
Liberal na Câmara dos Deputados que, em 
su5StitU1ÇáO--aos Dep~:~tados Paes Landim, Be
nito Gama, Rita Furládo e Jonas Pinheiro, inte
grarão a Comissão Mista destinada ao estudo 
e à el.aboração do parecer da Medida Provi~ 
sória n9 _7_6, de 31 âe julho de· 1989. 
Efetivos: _____ _ 

Deputàdo MeSsias Gõis - · 
_ :_Deputaao Cleonândo_f_pnseca 
Suplentes: 

D~putado Laura Maia 

Deputado José QUeiroz 
Na oportunídade, renovo a Vossa ExceJên

cia os protestos do meu elevado apreço. -
Deputado JoSé LOurenço. Uder do PFL 

O SR. PRESIDEI"ffE (Pompeu de Sousa) 
--Serão feitâ:S.as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENtE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência comunica ao Plenário que, 
durante o recesso, foram designados, pela 
Presidênciã da República, os SenadoreS Mar
condes G.:idelha e Jarbas Passarinho para inte
grarem a Delegação Brasileira que acompa
nhou o Presidente_José Samey em sUa viagem 
a Paris, por ocasião_ das Comemorações do 
Bicentenário da revolução francesa, e o Sena
dor Humberto Lucena, parã-compor a Comi
tiva Presidencial em sua viagem à RePública 
Argentina, erri razão da posse -do Presidente 
desse País. 

Assim sendo, o afastamento desses Parla
mentares, deferido por esta Presidência nos 
termos do art. 41 do Regimento Interno, deve 
ser considerado como missão prevista il.o art. 
55, DI, da Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Projeto de Lei_ da Câmara n9 70, de 
1984, (n9--928/79, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafos aos _;;uts. _766 
e 859 da Consolidação das leis do Traba
lho, aprovada pe~ Decreto-Lei n? 5.452, 
de_l"demaiode 1943, e determina outras 
providênêias_. 

A Presidência, nos termos do art. 334, aliriea 
a, do Regimento Ihtémo, e tonfõrme o Pare:er 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituiçao, 
Justiça e Cidad~nia, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 70, de 1984. (Pau-

sa~ão havendo, objeç~o do Plenário a matériq 
vai ao Arquivo, feita a de\dda comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-ltem2: 

Projeto <:J.e Lei da Câmara n~ 83, de 
1984 (h?l.5B3n9; hâ Casa· de origem), 
que introduz alterações na C.onso1id_ação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei no 5.452, de 19 de maio de 1943, 
para o fim de ampliar o alcance da estabi
lidade do art. 492, ao empr~gado que 
tenha exercido cargo de direção ou repré
sentação sindical, e dá outras pra"1dên
cias. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a , do Regimento Interno, e conforme o pare
cer n? 58. de 1989. da Comissão de_,!:oflsti..: 
tuição, Justiça e Qdadania, declara prejudi
cado o Projeto de Lei da Câmara no 83, de 
1984: (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Càmara ·crõs Deputados. -
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de $Qusa) 
-Jtem3: 

Projeto de Lei do Senado n" 208, de 
1985 ....... Cómp1emehtar, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que altera dis
positivo da Lei. Complementar n"' 7, de 
7 de setembro de 1970, que instituiu o 
PJS, de modo _a determinar q~e reverta 
em favor do trabalhador prejudicado a 
multa aplicada ao ~mpregador por omis~ 
são dolosa ott declaração f~l~a. 

A Presidência, nos termos do art. 334, álínea 
a, do Regimento lntetno, e conforme, Parecer 
n"' 58, de 1989, Comissão de Constlt_uição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado_ o 
Projeto. de Lei do_Senado n9 208, pe 1985 
Complementar, (Pausa.) 

Não havendo objeção O. o Plenári9, a matéria 
vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está esgotada a matéria constant~ da Or
dem_ do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senªdor Edi-

son Lobão. 

DI~/JRs7f~g~_lfrf!%it~~a~g;_ 
SÃO~ DO ORADOR, SERA PUBliCADO 
POSTERIORMENTE. 

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

O SR. JUTAHY MAGALHÃES PRO
NUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE 
A REV/SÁO DO ORADOR, SERÁ PUBli
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Mesa agradece o louvor-de V. Ex" ao 
trabalho do Presidente desta Casa_ e congra
tula-se com o eminente Senador Jutahy Mé!lga
lhães por, afmal, ver que a nossa gloriosa Bahia 
começa a ser atendida na rolagem da sua 
dívida. 

Conceda a palavra ao nobre Senador Luii 
Viana. 

O SR. UIIZ VIANA (PMDB-BA Pronun· 
cia o seguinte discurso. sem- revisão- do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo 
fazer um breve registro: do falecimento, na 
Bahia, em Feira de Santana, do educador Di
valdo Pitombo, que foi, realmente, um grande 
servidor da educação no meu Estado, sobre
tudo na Universidade de Feira de Santana, 
que teve nele um dos seus melhores colabo
radores. 

Desde quando tive a honra de exercer o 
Governo do Estado que o Professor Divaldo 
Pitombo colaborou com o meu Governo para 
atender necessidades educacionais, atividade 
na qüal peimaneceu até o ftiii da vida.- Ele 
estava com a idade relativamente avançada, 
uma vez que faleceu com 75_anos de _idade, 
cercado da estima, da admiração e do reco
nhecimento não_ somente da Bahia, como, 

principalmente, da sua comunidade, da co
munidade de Feira de Santana, que com ele 
contou como um. das_ seus frlhos r:naisdedica
dos, mais ativos e que melhor lhe serviu, so
bretudo no importante campo da educação. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. L(]JZ VIANA - Ouço, com muita 
honra, o aparte do nobre Senador Jutahy Ma-
galhães. · 

O Sr~ Jutahy Magalhães - Nobre Se~
dor Luiz Viana, pediria a V. ~falasse também 
em meu nome, porque V. Ex~ sabe das liga
ções de amizade ~e_ n._o~ fé)rnlli.a .com ~- de 
Nivaldo Pitombo. Tive _a ·oportunidade de ·me 
dirigir à Família, ein nome da Família deJura
cy Magalhães, porquetodos recebemos a noti
cia do falecimento cOm profundo pesar e V. 
EX' está manifeStando o valor intelectual, o 
valor profissional, o valor moral dessa figura 
que tanta falta fará à sociedade de Feira de 
$antana e ã Bahia. ·- . . 

~ o SR. r.;wz VIANA - Agradeço a V. EX' 
o aparte, que realm-erite é um testemunho 
muito valioso· do que vinha dizendo sobre o 
Professor Nivaldo Pitotnbo. Sei das ligações 
da Família de V. Ex• Coin a Família Pitombo, 
que SãO antigãS, --recOnflecídas, benéficas e 
proffcUáS; POréjüé' ·abriram para o Professor 
PitoriiD(f Várias oporturildades para que ele 
mais servisse à comunidade baiana. 

É o registro que devia fazer, porque tenho 
uma grande admiração por esses trabalha
dores intelectuais que vivem no interior, onde, 
naturalmente, por essa condição, passam 
muitas vez,es sem a ressonância, sem o reco
nhecimento-que deviam_ e têm direito. 

É, portanto, um ato que pratico com muita 
sinceridade e com muita consciência de que 
é- necessário que façamos a homens como 
Nivaldo Pitombo a justiça que eles merecem, 
prestando-lhes a homenagem à que têm direi
to pelo-mUitO-qUe fiie'rain P~las suas comu-
nidades. · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palaVra ao riobre Senador Car
los De'Carli. 

O SR. CARLOS DE'CARU (PTB- AM. 
_ _p[_onJ,Incia o seguinte discurso.) --:-Sr._ PreSi
dente, Srs. Senadores, _os. mais diverSos seg
mentos da sOciedad~ bra:sneira começam a 
demonstrar interesse pela questão do meio 
ambiente no País. Não podemos ignorar que 
esta reação se deve a uma campanha sistemá
tica deflagrada por entidades de defesã eco16-
~ca_e 6rgãos·goveni.ã.ltléntais que, incansa
velmente, vêm alertándO par·a a necessidade 
de _utilização racionaldos nossos recursos na-
turais. --· 

Eis por que -homenageio nesta oportuni
dade a Fundação União em Defesa da Ecolo
gia, que há uma década se dedlca à causa 
ecológica através de trabalhes pedagógicos 
em várias regiões do País, -inclusive no exterior, 
com demonstrações das necessidades e po
~enciali9.51des da região- do ponto de vista da 
sobrevivéncia. 

• 

É 4_a_ maior importância lembrar que, desde 
a sua primeira participação no Dia Mundial 
c;ioMeio Am_bie~~e,_emjy_gf:tode 15}78, a furide 
nunca mais deixou de estar vinculada aOs mo
vÚnento$ ma$ SignificativOs efi! pr9l da ecolo
gia, num inestimável e patrióticO trabalho ofe
recido ao Brasil_. 

Junto com a Funde, surgiram outras mani
festações em defesa do meio ambiente que 
hoje se espalham por toda a parte do País, 
formando uma grande cruzada ecológica. São 
pessoas, entidades e movimentos' atentos à 
necessidade de desenvolvimento sem co!ÇJcar 
em risco os nossos recursos naturais. Empe

. nhados neste _objetivo,_podemos citar inclusive 
c alguns nomes_ de órgãos públicos e governa

mentais como a Secretaria Especial de Melo 
Ambiente (Sema), Instituto Bra.sileiro de De
senvolvimento Florestal (IBDF), Superinten
dência do Desenvolvimento da Pesca, atual
mente englobados pelo Instituto BrasileirO do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renová
veis_, que C91!1J?rovam a _participação do Esta
do em defesa d<l_e.cologia-e do meio_ àinbjente. 

Abrindo apenas um parêntese, nunca é de
mais lembrar que, enquanto as entidades eco
lógicas às qua[s· me referi se articulam cmn 
o objetivo de preservar o sistema ecológico 
no País, existem autoridades contribuindo de 
forma irresponsáVel pela -destruição de nosso 
património ecológico. Trata-se do Governador 

_ Amazonino Mençies, do Arnazon~_s, que de_sde 
o início de sua g~stão vem distribu_iodo motos
serras a __ t_rabaJha.dores rurais sem Oferecer 
qualquer orientação de manipulação dos equi
pamentos ou m~festar preocupação com a 

. segurança _dos agricultores e preservação da 
selva amazónica. 

A denúncia que ora faço e que por diversas 
vezes- fiz desta tribuna vis_a não apenas alertar 
as autoridades para os danos que Vêm sendo 
praticados na floresta da região amazónica, 
como também despertar os nobres pares para 
a necessidade de se implantar uma consciên
cia ecológica duradoura pela preservação de 
nosso meio ambiente. 

_Obviamente,· s~m a adoção de medidas al
ternativas que valorizem a cultura regional. e 
sem a criação de instrumentos que orientem 
sobre a util_izasão. racional de plantas nativas 
e exóticas, é impossível se falar em preser
vação do meio ambiEinte _e desenvolvimento 
regional. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil é 
o único pais do mundo em condições de fazer 
dos seus próprios recursos a grande saída pa
ra s_eus problemas económicos e sociais, in
clusive na confortável condição de poder aju
dar a outras nações suprindo-as de alimento 
e matéria-prima. Para isto, entretanto, necessi
tamos de uma política bem direc!onada que 
estabeleça medidas punitivas contra os apro
veitadores gananciosos evitando, assim, o 
usufruto indevido_de nossas riquezas naturais. 

-- ------------- --

Neste contexto, não podemos ignorar a 
ação de_ grupos contrádos à causa ecológica 
que, sob a capa da boa intei-tção, pi-e-tendem, 
na realidade, prejudic~r o desenvolvim_el)~9 
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econômico e sociaJ do País, apresentando-se 
como pseudoprotetores da natureza. 

Eis por que insisto na necessidade de apli
car um tratamento rígido e sério à questão 
ecológica, a partir da colaboração de todos 
os setores, independente de posições políti
cas, individuais, sociais ou regionais. 

Aproveito o ensejo para solicitar que sejam 
transcritos, nos Anais desta Casa, o artigo pu
blícado no Vanguarda de Brasilla do dia 
23 de dezembro de 1988 (em anexo) sob o 
titulo: "Ecologia, uma questão de todos", e 
"Síntese do Programa Colibri III", os quais po
derão servir de subsídio ao Programa Nossa 
Natureza. Devemos registrar que o Presidente 
da Funde, professor· Silvio Breckenfeld, mé
dico veterinário, correspondente nacional na 
área de agricultura e ecologia, muito tem con
tribuído para a preservação e ut:mzação rado-
nal dos recursos naturais do País. _ 

Era o que tínhainoS a dfZer.-sr:-Presidente. 

DOCUMEI'ITOS A QUE SE REFERE 
O SR: CARLOS DE'CARJJ EM SEU DIS
C(JRSO, 

Brasíliã-DF, 16 a -23 de di:zembro de 1988-
Vanguarda de Brasllia 

ECOLOGIA, "UMA 
QUESTÃO DE TODOS" 

A Funde- Fundação União Nacional em 
Defesa da Ecologia, há muito_ s_e preocupa 
na participação de todos na defesa e utilização 
racional dos recursos naturais. 

"A União em Defesa __ da Natureza" é uma 
frase pedagógica que sintetiza a metodologia 
a ser empregada na solução da maioria dos 
problemas ecológicos. O Brasil, em virtude 
de sua grande extensão territorial, possui gran
de variedade de climas, exigindo planejamen
tos e métodos espectais na utilização dos seus 
recursos naturais, de acordo com as condi
ções regionais. 

Dentro de suas limitações, a _Funde vem 
atuando em todo País, principalmente depois 
do lançamento do seu programa "Colibri", cu
jo lema é a unidade e participação de todos. 
A Funde vem procurando grupos que tenham 
a mesma similitude de ação ou pelo menos 
apresente sensibilidade e interesse Pelos pro
blemas ecológicos. -

Na Amazónia, onde se encontra quase 60% 
do território brasileiro e onde ainda existe re
cursos naturais incalculáveis, onde o País mais 
necessita de um trabalho preventivo, encon
tra-se, entretanto, nec_essitando de um grande 
número de pessoas trabalhando nessa área. 
Ali existem grupos de dedicados idealistas que 
com grande esforço e_abnegação, atuam em 
beneficio daquela região. 

A defesa ecológica na Amazônia é um ver
dadeiro traba1ho cívico, educativo _e social. Pe
lo entusiasmo e dedicação daqueles grupos, 
nos parece que_ todos foram discípulos de 
Rondon. Tiú"rios que render homenagens, en
tre outros, aos missionários religiosos e milita
res da FAB e Exército que atuam na Amazônia 
mais ocidental. Sem a participação desses ab
negados idealistas, talvez não tivéss_emos mais 
oportunidade de discutir sobre a preservação 
da Amazônia. 

Através do programa "Colibri", promovido 
pela Funde, tivemos oportunidade de acom
panhar, de perto, muitas vezes a atuação des
ses grupos. A missão orionita, sob a direção 
do Padre António Lemos, tem prestado um 
grande serviço,.do Tocantins à região do baixo 
AmazOnas, e até além Roraim,a em Barqui
simeto, na Venezuela. 

O CiüS · (CefitrO diTnstrüção de Sob[evi
v~_ncia na seiva) --marca sua grande atuação. 

- Não podemos esquecer o valoroso trabalho 
do Instituto de Pesquisas da Amazônia. 

Para preservar, plenamente, a região Ama
zônlca necessitamos aumentar esta grande 
cruzada ecológica com a participação de to
dos, defendendo-a da ação predatória e utili
zando, racionalmente, seus recursos naturais 
em benefíciO de todos. 

Ainda, em tempo, o Presidente Samey lan
çou o Program~ Nossa Natureza e, inteligente
mente, indicou comer coordenador desse pro
grama o general Rubens Bayma Denys. Acre
ditamos na eficiêhcíã ~ êXító do citado progra
ma porque conhecemos a sua capacidade de 
coOrdenação, çonsciência dvicã e sensibilí
dade em defesa da natureza 

A Funde, pela experiência que tem há mais 
de uma dé.cada rl?l área, se dispõe a ampliar 
suas atividades na região amazônlca, partici
pando do grande e necessário programa. 

("') Sílvio Beltrão Breckenfeld é Superinten
dente da Fynde. 

Com a tema _"Ecologia no Brasil, uma con
dição social e fraterna';, a Funde, procurando 
motivar todos os segmentos do País na partici
pação -do desenvolvimento económico e so
cial, em hannonia com a preservação dos va
lores do homem e da natureza, e estando em 
plena campanha nacional, lançou o seu pro
grama "Colibri UI" em palestras de seu presi
dente no auditório da Associação Comercial 
do Distrito Federa1, a empresários, profissio
nais liberais e clubes de _serviços, por ocasião 
das comemorações da Semana Nacional do 
Meio Ambiente, que tenninou com uma con
ferência às senhoras soroptimistas. Na oca
sião, foi solicitada e resSaltada a necessidade 
_da partiCipação da mulher nesse programa, 
por sua ênfase social, porque a mulher, na 
COnâição de mi:ie Q.O meio familiar e C()mu
nitário, -poderá oferecer uma grande contri
buição na educação para sobreviviência, prinR 
cípalme~e nas regiões mais carentes do País. 

JUSTIFICATIVAS 

O Pre>grama "Colibri II[" procurará direcio
nãr os· sê\.:IS trabalhos com vistas à formação 
de ~ma conscíênda eCológica no País, no sen
tido de.:.alc_anç_ar_a "educação para a sobrevi
vên~ia", A questão ecológica no Brasil univerR 
salizou-se, tamanha a sua dimensão, que os 
seus horizontes passaram a ser os próprios 
horizontes da natureza. Portanto, necessita
mos do apoio de todos para o melhor desem
penho desta difíCil e importante tarefa. Esta
mos-solidários com todos os que defendem 
esta filc-sofia, e com aqueles que há muito 
dizem: - "O homem deve ser livre e de bons 
costumes". Outros pensadores ecológicOs 

' 

procuram explicar de um modo maís objetivo 
e moderno a diferen.;:a entre os reinos Vegetal, 
animal e o homem. É que os _dois têm os 
seus pés-presos, e o homem, os seus pés 
livres, possibilitando suas aç_ões predatórias 
contra a natureza. De acordo, com esses pen
samentos, a Funde, no caminhar de suas realiR 
zaçõ_es expressas no seu Programa Colibri 
yem c;onduzindo a educação ecoióQica no País 
wm o objetívo de orientar o homem para 
a defesa do meio ambiente e para as várias 
alternativas que dispõe no sentido de seu apro
veitamento, sem as agresôes tão coinuns à 
natureza como um todo. Esta é a grande finali
dade da ed~cação ec9lógica:_ P!Oporcionar 
um desenvolvimento harmonioso promoven
do a valorização do homem e assegurando-lhe 
condições de sobrevivência em seu meio am
biente, dentro do mais perfeito aproveitamenR 
to das potencialidades locais e regionais. 

Nos últimos anos, a Funde vem realizando 
observações e pesquisas em todo o País, _e 
mais ainda, depois das medidas aprovadas 
pela Assembléia Nacional Constituinte, che
gando assim a reforçar as nossas conclusões 
anteriores contidas nos Programas ''Colibri I 
e lf', publicadas no Diário do Congresso 
Nacional (Seção ll), dos mes-es_ de junho de 

-1983 e 1984. Torna-se premente em nosso 
País, que possui dimensão continental, o estu
do e aplicação de uma especial metodologia 
para a utilização racional dos seus recursos 
naturais. 

O desenvolvimento-pode muito bem conviver 
harmoniosamente com a natureza, utilizando
se de técnicas especiais, de acordo com ãs 
potencialidadeS e condições regionais. NeceS
sitamos de uma_convivência maior com a na
tureza páfâ melhor identifica'r os seus proble
mas, potencialidades e reais necessidades. 
Precisamos aprimorar nossos conhecimentos 
em busca de técnicas de utilizaç?o dos recurR 
sos naturais que não destruam a natureza. 

Outro problema a ser encarado é o aspecto 
so;cial, pririciplamente nãs regiões Amazónica, 
Centro-Oeste e Nordeste, e litoral brasileirO, 
de modo_a que se possa of(!recer ao· homem 
dessas re-Qiões o apoio, a assistência e a orien
tação que ele carece. 

Sem o tfínôinio educação, assisténcia geral 
e apoío, O desenvolvimento não se tOrnará 
duradouro, ocasionando apenas frustrações 
e tensões no homem da região e prejuízos 
económicos para o Estado. O Programa "Ccr 
libri lll" baseia suas metas atento a esta tese 
de aproveitamento racional dos recursos natu~ 
rais e valorização do homem pertencente a 
esses ecossistemas e com a preocupação de 
respeitar e exaltar os valores culturais da reR 
gião, pode rã oferecer subsidias ao grande Pro
grama Nossa Natureza, recentemente lançado 
pelo Governo. 

A Funde continua denfendendo a unidade 
e participação de todos na solução dos proleR 
mas ecológicos do País. Ententanto, várias si
tUações têm cOntribuído para agravar e difi
cultar a solução dos mesmos, como os de 
ordem económica e social, refletindo em ·ou
tras áreas, aumentando os encargos. O perío
do de transição democrática tem possibilitado 
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a inde_dsão de_ definições sobre o problema. 
Estamos próximos à democratiz,ação plena e 
a defesa ecológica universalizou-se, acenden~ 
do-se uma luz no fim do túnel, clareando a 
saída duvidosa na solução de tão importante 
problema para o País e de preocupação uni~ 
versai. 

Ao encerrarmos nossas justificativas sobre 
o Programa "Colibri IW' em Defesa do Homem 
e da Natureza, citaremos o _acadêmico Austre
gésilo de Athayde, que em trabalho recente, 
"Ecologia para o homem", comenta: "muitos 
aplausos tributem-s_e aos ecologistas que tan
to se preocupam com as matas amaz6nlcas, 
com os animais do Pantanal, com a população 
das águas c_orrentes ou paradas. Mas, a sua 
obra de amor à natureza não se implementará, 
nem terá maior justificativa, se, ao mesmo 
tempo, não se pensar no homem. No homem 
em flor, a geração de amanhã, de que, afinal, 
dependerá o futuro da humanidade." 

COMO A FUNDE PARTICIPA 

A Funde dentro de suas limitações, ~como 
uma entidase sem fins lucrativos e não gover
namental, motivará a todos os segmentos, 
através_de trabalho conjunto para solução des
sas questões e para o Programa "Colibri lll", 
que a nossa entidade não poderá realizar sozi
nha. COntinuará d fendendo os trabalhos já 
apresentados nos Programas CoHbri I e 1[, de 
modo mais intenso e abrangente, buscando 
maiores participações e adesões_ e formas de 
captação de recursos. Depois do 1 ~Seminário 
Nacional Móvel, realizado em Brasília e Ma
naus, e, nesses últimos- dois anos, vem reali
zando observações e. pesquisas_ em todos o 
País, principalmente na reQ-ião amazônlca, no 
litoral brasileiro e Ceiltro-Oeste, chegéirrios à 
conclusão, através _do Programa "Colibri lll", 
de conciliar os interesses do homem com o 
da natureza, de modo a estabeleCer projetes 
de_ desenvolvimento_ que respeiteni. aS neCessi
dades do ser humano, sem prejudicar o meio 
ambiente, preocupados em educar o homem 
ecologicamente, orientando-lhe, apoiando
lhe, dando-lhe formas alternativas para a so
brevivência. ContinuaremoS sugerindo e im
plantando parques ecológicos pedagógicos e 
parques nacionais esColas, instrumentos didá
ticos de educação ecológica, como questão 
de sobrevivência, para serem -implantados, 
tanto na área urbana como no campo. A Fun
de implantará esses parques, como poderá 
realizar os projetes de acordo com_as poten
cialidades regionais ou locais, através de con
vênios_com áreas do GoVerrlo, entidades am
bientalistas e particulares, que obedeçam a 
filosofia do "Proqrama Colibri"-. -

Nas áreas mãis carentes e mais distantes 
do País, esses parques serão dotados de toda 
infra~estrutura de assistência, orientação e 
apoio. Fundónarão em forma de comunid.it~ 
des, de modo que o homem da região (ribeiri
nhas e do litoral) - na maioria pescadores 
artesanais, da floresta- na maioria seringuei
ros, castanheiros e outras práticas extrativistas 
das essencias florestais, outros da região ama
zônica e do CentrO:'Oeste, na j:úática da má 
utilização do solo, na maioria agricultores de 

monocultura e garimpeiros, possam conviver 
com a natureza, conhecer suas potencialida
des, conhecendo técnicas que possam ser uti
lizadaS COino formas alternativas para sobrevi
vência, sem destruir a natureza (verdadeiras 
es_çpl_a_s de sobrevivência). 

Na Amazônia, como no Pantana1, em virtude 
de exte~sas áreas, os tipos de solos podem 
variar com a potencialidade e diversificação 
dos r~rsos naturais, respeitando as implica
ções ecológicas. Podem ser realizadados pro
jetes produtivos com orientação e apoio diver
sificadoS: agropecuária, extrativismo, rrlinera
ção, pesca não predatória, piscicultura e explo
raçllo racional de florestas, silvicultura e ou
tros. 

Na região de entorno de Brasília estão pre
vistos dois parques ecológicos pedagóg~cos 
dessas modalidades e serão lançadas por oca
sião das comemorações da X Semana Nacio
nal et:n Defesa da Ecologia, promovida pela 
Funde, em setembro próxi111o. 

A Funde, para cumprir seus estatutos e me
lhor atingir os _objetivos contidos nas justifica
tivas da execuç:ão do "Programa Colibri III", 
ampliará seu corpo participativo, criando as
sessorq.mentos, comlssões.nacionais e regia
riaiS, representações nos Estados ainda não 
contemplados. Todas_ essas funções direta
mente ligadas à presidência da entidade, são 
honoríficas; seus ocupantes não serão remu
nerados. 

Inicialmente a Funde criou as seguintes as
sessorias, ejue se regerá pelo estatuto e por 
normas baixadas pela presidência da Funde: 
assessoramento internacional, assessoramen
topeaagõgico, assessoram ente agrobeteriná
rio, as comissões nacionais e regionais, como 
também as representações nos Estados, obe
decerão aos estatutos da entidade e normas 
baixadas pela presidência.-

A primeira comissão naclona1 criada foi da 
Participação da Mulher na Defesa e Uti1izaç:ão 
Racional dos Recursos Naturais, pela neces
sidade de se _aumentar as fileiras em defesa 
da natureza, principalmente considerando a 
eCOlogia como questão sacia~ fraterna 

A Funde continuará orientando a formação 
de entidades filiadas e buscando uma unidade 
entre os movimentos e_c:ológicos dentro de 
uma linha construtiva e correta, em beneficio 
do País. 

Funde- Fundação União Nacional em De-_ 
fesa da Ecologia. 

Programa Colibri III 
~remoções e projetes para o ano de 1989 
Semana do Meio Ambiente - 5 a 1 O d€ 

junho. 

Em solidariedade à Semana Nacional do 
Meio Ambiente a Funde realizou, em sua sede 
UrbéirYa;-sOl"éilidade de eduCação ecológica na 
Qri5-- Área Especial- Lago Sul- Parque 
Ecológico Pedagógico (Pioneiro), e liaS esco-
las ft1iadas em todo o País foram re-alizadas 
palestras na Associação _Comercial do DF, on
de foram debatidos os problemas ecológicos 
do Pafs e de modo especial da região amazô
niCã. Participaram vários segmentos da socie
dade, onde foi marcante a presença da mu-

lher. Havendo maior destaque da mulher ;.o
roptimista. O ponto alto reladonado com as 
comemoraçõe$ foi o bfflhante pronunciam~o~
to no Senado Federal do Senador Carlos Oe' 
Carli, prestando hqmenag~~ à Funde pela 
apresentação do Programa Colibri iii. 

Depois da apresentação do Programa Coli
bri Iii, diretores da Funde viajaram para diver
sos Estados, para solicitar apoio dos governa
dores e comunidade na realização de tão im
portante programa: X Semana Nacional em 
Defesa da Ecologia. Será comemorada _am~ 
piamente a X Semana Nacional em Defes_a 
da Ecologia em todo o Pais. A Funde, institJJiU 
esta semana_e .comemorá eSte ano, em setem
bro próximo, a "Sémana da Ecologia". Cons
tam ainda os seguintes eventos: Ordem do 
Mérito Ecológico, outorga de diplomas e me
dalhas da Ordem do Mérito Ecológico confe
ridas pela Funde âe acordo com seus estatu
tos a pessoas e entidades nacionais e interna
cionais que tenham se destacado na_ colabo
ração para solução dos problemas ecológicos 
e utilização racional dos recursos natura_is. 

-Se~miri~rjq Naçional Móv~l. s.ob 9 tema 
"Ecologia no Brasil, uma conclição socia1 e 
fraterna". O ,semínélrio se~:á realiZado em váriOs 
pontos do Pais, tendo principal objetivo rece
ber e reconhecer através de informações as 
preocupações e propOstas de soluções dos_ 
setores público, privado _e social, que possãni 
melhorar a qualidade de vida mediante o apro
veitamento racional dos recursos.natura.is. O 
seminário nacional_será ez.ercitado através. do 
projeto ConViver e Ecotur, in_stutu.ídos pela 
Funde. 

Pa-rtidpaÇOes cUlturais e desportivas, _sendo 
uma entidade eminentemente educativa, que 
acredita na capacidade de todos e comuni~ 
dades, governo- de estudar, compreender 
e, principàlmente, aplicar a eaucação e·coló
gica. A Funde também concederá_ parte inte-_ 
grante dessa consdênda às diversas manifes
tações culturais e desportivas, Conforme apti
dões de cada um e as realidades de cada 
região. Assim a Funde realizará a V Corrida 
Nacional de Educação Ecológica, este- ano 
com inovações. 

Dentro dessa filosofia, diversas manifesta~ 
ções artísticas serão apresentadas. 

ComemoraçãO do Dia Mundial de Alimen
tação, em outubro próximo, a Funde apre
sentarâ_trabalhos de resultados de sua campa
nha, alimentaçáo para todos, como alterna
tivas na utllizaçáo racional dos recursos natu-
rais. - -

Projeto; Produtivos cOm assistênc-ia geral, 
orientação _e apoio de aco_!do com conclusões 
dos seus seminários móveis e justificativa dos 
"Projetes Colibris i, J[ e III", a FUnde continua 
mantendo, com 6rg80s dÕ Governo e Particu
lares, entidades internacionais, qUe tenham si
militude de ação, possam captar recursos e 
conjuntamente afuarerri Oess-es projetOs pro
postos no Programa Colibri iii, que_ defende 
à áreas carentes do País, como questão de 
sobrevivência. -
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palaVra ao nobre Senador lõu
rival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pr-e
sidente. Srs. Senadores, entre os_ problemas 
mais sérios, e sem soluções deflllltivas, que 
o Brasil enfrenta nos ·dtas de hoje, sifua-se 
como um dos mais graves, e de repercussões 
sedais mais profundas, o fenômeno crescente 
da desassistência, do desamparo; da margina
lização e _da criminalidade do menor, fenô
meno historicamente recertte! mas de _tendên
cia progressiva e alarmante, na complexidade 
que sua conjuntura encerra. 

Neste contexto se situam, em termos de 
sérios problemas, os carentes de assistência 
afeti.va e educação familiar que se- marginã
lizam na "generosa:· _denominação de "delin~ 
qüentes" ricos; e os caréntés, iambém, de as~ 
sistência material, marginalizados pela sacie~ 
dade, e. que se tomam, freqüentemente, ein 
ambos os ~asas, em "marginais" adolescen
tes, e amanhã, adultos de conduta anti-social, 
disfunções estas relacionadas no primeiro ca
so com o desenvolvimento, e, no segundo, 
com o subdesenvolvimento, neste cenário he
terogêneo dos dois brasis, um exuberante
mente rico, o outro pobre, diSpersOs nãO ape
nas nas regiões geográficas, inas, principal
mente, no selo da sociedade; 

O que nos-trai aiQurT!"alento, no trato deste 
problema preocupante, é ·o· trabalho incansá
vel e abnegado de instituições privadas e públi
cas que, através de verdadeiro sacerdócio da 
maior parte dos seus dirigentes e servidores, 
vêm discutindo a situação na busca de alterna
tivas para se resolver a questão, enquanto pro
curam fazer o máximo com os recursos e 
meios atualmente disponlveis, a par do uni
verso crescente da cifra populaCional de me-
nores a serem atendidos. · 

O problema do menor, que já foi ampfã
mente discutido no âmbito do CongreSso Na
cional, que em 1976 pUblicou o relatório de 
uma CPI, envolve fatores de ampla comple
xidade, que vai do social ao económico, do 
psicológico ao educacional, envolve proble
mas de saúde, e está emaranhado na causa 
jurídica. 

Está relacionado com· as- iaízes do-nOSso 
modelo de desenvolvimento; ou melhor, com 
os efeitos do desenvolvimento, como por 
exemplo: as migrações internas, a excessiva 
urbanização, o crescimento demográfico, o 
desemprego e o subemprego, a desintegração 
familiar e a fragilidade do sistema-institucional 
de assistência e amparo ao menor que precisa 
ser corrigida, fortalecida. 

A Fundação Nacional do Bem-Estar do Me
nor acaba de realizar um seminário nacional 
sobre Educação e TrabãlhO; Com a -finalidade 
de examinar o problema dos jovens em situa
ção de risco pessoal e social; relativamente 
ao seu futuro. 

- - -- -- -

Desde já agradeç9 ~ ilustre Presi-denta .d~w 
quela benemérita instituição, Doutora Marina 
Bandeira, a atenção que me -di_spensou, en~ 
viando:me a prqgramação elaborada para o 
mencionado seminário, além de docur:Dentas 
contendo subsidias _organizados pela Fuila
bem sobre os temas a serem debatidos, e 
um convite esP:ecici1 para participar dos trabã
Ihos, o· que não me_ foi possível, por já ter 
outros compromiSsoS agendadt;~s ~nter!orw 
mente._ 

Em virtude da oportunidade e da relevância 
dos objetivos pre.tendi_dos pelo aludido semi
nário, requeiro a inCorporação ao texto destas 
sucintas considerações que façO o ternário e 
algunS doS documentos recebidos. 

Ao mesmo tempo, cumpro o·dever de enal
tecer o desempenho da Doutora Marina Ban
deira à frente da Funabem, felicitando·.;:l pela 
iniciativa de promover o referido debate oacjo
nal, cujos resultados espero _que venham a 
contril>uir para o aprimoramento e a dinami
zação das atividades qüe vêm setido_ execu~ 
tadas pela instituição. 

E a propósitO da criação da Funabem, ór
gão concebido para viabilizar a soluçãQ de 
assistência e amparo ao menor, assunto que, 
desde ffiuito tempo, vem preocupando os le
gisladoreS, ·cor'nO reflexo daS preocupações de 
toda a sodedade brasileira·, lembro, aqui, um 
aparte do Sehàdclr Nelson Cámeíro, hoje nos
so ilustre Présldente, ao então Senador José 
Sarney,' ªmOds' Colabor<;~.dor~s <;la Ie9islação 
que crioU ·a referida Fundação, em outubro 
de 1972, preocupado com o problema do me
nor, da velhlce_e do desemprego; quando justiw 
ficava, em veemente _discurso, a criação do 
Ministério do 1;3em-t::star Social e da Famflia: 

"-~.Apesar <;ii! abolição~ da ~CravatWa, 
ainda e~stern no Brasil milhôeis 'de eScra
vos. Os es_crayÇs. 4a r:n?~· ·a~Uelés--que 
não _chegal11 ~ çompletar um ano de idaw 
de, já .nascem para' morrer; e Os escravos 
dã vida, que vivem ·mendigãndo n'as ruas, 
e amanhá passam a ser os marQirlais que 
o Estado, que não os C)mparou na infân~ 
cia, irá punir na juventude e na moci
dade."" 

A noYci Constit,uição brasileira, a par do es
forço do Governo, que 'tantô àbriu os hori
zontes do soeiª I e em seuS princípios basilares, 
e ·que tem _um_ Capítulo eSpecífico incluindo 
o menor, nos dá uma esperança e uma pers
pectiva de melhor cuidar deste tema tão im
portante que sensibiliza e angustia toda a Na
ção brasileira que está a clamar: 

Sal-vem o meno_r para que se salve o Brasil! 
Salve~se a própria sociedade da degrada~ 

ç_W, da impunidade, da indiferença, da pros
micuidade, dos vícios, da crise moral e finan
ceirã, dO colonialisrilo económico e da aliena
ção cultural e teremos salvo, tarnbéffi, o -me
nor .e o fUti;lro do ~i'a§iL que depende, além 
da ação do GQvemo ~ das lideranças sociais, 
taml;>é_m, d_ª 1'-t!tyQe de-ca,_c!_a brasileiro, de cada 
ç:idadão. · 

DOCUMEIYTOS A .QllE SE REFERE 
O SENADOR LOllRNAL B!tPITSTA EM 
SEll DISCllRSQ, 

SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE 
EDUCAÇÃO E TRABALHO 

Of?j_ef!vo Geral _ 

Propiciar an1pla discussão sobre os aspec
toS Que envolvem a questão da educação e 
trabalhp de jovens em situação dé risco pes
s-oal e saciai, com vistas à formul~ção _de_ uma 
política de ação em nível nacional. 

Objetivos EspecfflcoS - · · · · ' · 
. .:....;. Discutir sobre a diniensão" educacional 
que deve presidir o proée"sso de preparação, 
inserção e acompanhamen.tó dos jovens no 
mercado de trabalho; 

-Aprofundar as-conciúsõeS do seminário 
"O Menor ~ o -r:rabalho: DiretrizeS para ui'na 
Política de Ação'~ realizado no Rio· de Janeiro 
-:- R..[, !lO períOdO de 1 a 3-3-89; 

- P~opp~cionar_ a formaÇão de ~um grupo 
de trabalho para: 

• defes~ dos direítos dos jovens à pfofisSio
nalização e _ao trabalho; -

• assessorarriento 'aos parlamentares na re
dação do antep~ojet6 de legislação especial; 
e 

• definição dó qUe vem a ser: aprendiza
g~m. pré-profisSiOrlaliZação, profissionaliza~ 
ção e termos aftnS. 
Participantes · · 

São convidados da Presidência da funa
bem para participarem do Seminário repre
sentantes_ dOS seQuih(~S ôtg'ãoS: · 

• Ministérios do fnterior, da Educação, da 
Justiça, do Trabalho, da Previdência Social; 

.-Estado-Maior das Forças AnTiã.das;· 
• CongressO Nacional; 
• Cón'federaçõe's Nacionais da Indústria e 

do Comércio; ', · 
• Cóffitiniêlade Acadêmica e Instituições 

' qUe' deSerivolvém e/ou apóiam program-as- de 
preparação de- mão-dé-obra, de geraÇão de 

-rendá e de -inserção de jovens no mercado 
de trab'alho. ' 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
PROGRAMA BOM MENINO 

_ ÇÇ~qrdenaçfor\a_d.e ~tendimento Direto 

Documento elaborado a partir das disc~,Js
sões do seminário "O menor e o· Trabalho 

·-.Oiretrizes para uma Política de Ação"· 
Peiiodo: 1 a 3~3-89 · . ' · · 

APRESENTAÇÃO 

Este documento fundamenta-'se em sUbsí
dios fornecidos pelos participantes do· Semi
nário "O Menor e o Trabalho---=- Diretri?:es para 
uma Política de Aç~o", realizado pela Funa
bem,_no Rio deJapeiro (Quintino), no período 
de 1 a 3 de março de 1989._ - --

Sob a coordenação da Coordenadoria de 
.Atencümento Direto/COADI, em consoOância 
tom a Secretaria Executiva do Programa Bom 
Menino, o encontro contou com a participação 
de representantes do Ministério do Trabalho, 
Ministério da Justiça, Unicef, Universidade de 
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São Paulo, PUC/SP e de outras entidades, além 
de uma equipe da própria Funabem. 

A partir da visão atualizada dos diferentes 
participantes, foi feita uma reflexão aprofun
dada so.bre as condições reais de trabalho do 
menor no País e sobre a_ legislação existente. 

O seminário surgiu em razão de duas situa
ções concretas: 

a) as unidades federadas solicitando da Fu
nabem provídências no sentido do estabele
cimento de diretrizes s.obre a questão do traba
lho do m~~or que possam rever os pontos 
a;ntrovertidos dq Programa Bom Menino; 

b) a urgência de se encaminhar ao Con
gresso Nacioryal, a~sembléias legislativas esta
duais e câmaras municipais, sugestões a se
rem consid~radas na elaboração da lei com
plementar sobre a matéria e das Constituições 
estaduais, bem CÇitylO da l,.e.i Orgânica dos 
Municípios. 

Atendendo os obJetivos propostos, o evento 
permitiu que entidades e empresas subsidias
sem a FUNABEM no estabelecimento. de dire
trizês que deverão definir a sua política deação 
sobre o assunto. 

Este é; Pártari.tO, Um documento básico que 
deverá servir de ponto de apoio para um deba
te a nível nacional, estando assim estruturado: 

1) princíPiOS e cónsfderações bâsicas 
2) medidas legais alternativas 
3) medidas de operacionalização em con

sonância com as medidas legais alternativas 
4) questões não consensuais. 

I -PRINCÍPIOS 

a) Apontar para a necessidade de promo
ção ,social das camadas marginalizadas. 

b) Assumir como princípio determinante 
de toda proposta a ênfase nas políticas sociais 
básicas como saúde, eduCação e formação 
profissional e, para os que dele nécessttam, 
o trabalho. 
~) .Viabilizar as _conquisté:J:S exPressas' na 

Carta. constituclonat proPôi1do o aprii-Oora-
mento em três áreas-básicas: · 

•. atualização no panorama legal; 
• melhoria das formas de ·atendimento; 
• ampliação de formas de defesa dos direi

tos constitucionais_de crianças e adolescentes. 
d) Inspirar o avanço da qualidade das pro

postas, atentando para: 
• a garantia do exercíCiO dOs direítos civis, 

so_ciais .. e polític_os que compõem a cidadania; 
• a 'ênfase sobre a dimensão pedagógica; 
• o reconhe(:imento de que a criança e o 

adolescente são sujeitos e não objetos de di
reitos. 

e) Assegurar que- o trabalho seja compa
tível com o desenvolvimento fisfco e psíqutco 
dos jovens, levando em conta, além da Consti
tuiçã? do Brasil, a orientaçãO da Organização 
Mundial de Saúde. 
2 ---,- Àl. TERAÇÓES DAS MEDIDAS LEGAIS 

a) Elaboração de uma legislação interse
torial (Trabalho, Educação, Previdência) que 
regule o trabalho do adolescente. . 

b) Regulamentação do direito constitucio
nal à profissionalização, de forma a tomá-lo 
acessível aos adolescentes que necessitem in
gresSar no mercado de trabalho. 

c) Alteração na legislação do Serviço Mili
tar, quando se constituir em obstáculo ao in
gresso do adolescente no trabalho. 

d) Introdução do sistema de trabalho prote~ 
gido para os jovens portadores de deficiências 
físicas e/ou mentais. 

e) Elaboração de documento legal que de
fina _e regule as diferentes formas de educação 
pelo trabalho. 

f) Alteração da le!!lislação, de forma a per
mitir ào jovem com idade mínima de 14 anos 
ser sócio ou gerente de cooperativas, sob cu
radoria de entidades assistenciais. 

3-MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 
Devem estar inspiradas nos seguintes pos

tulados: 
a) Que as instituições se reordenem e se 

reestruturem em função do mandato constitu
cional que enfatiza a participação da popu
lação e a descentralização político-adminis
trativa (art. 204). -

b) Que se aprofunde a presente discussão, 
ampliando este grupo com representantes do 
MT, MEC, MPAS, EMFA, Serviço Nacional de 
Formação Profissional, Justiça do Trabalho, 
entidades governamentais, parlamentares, co
munidades orQanizadas e entidades trabalhis
tas e patronais. 

c) Que fique obrigada a entidade assisten
cial que atende ao adolescente a acompanhar 
e fiscalizar o trabalhO e o estudo do mesmo. 

d) Que se il.bra espaçá para formar alterna
. tivaS de trabBlhõ (CoOPerãtlvãs-éSc:9las etc). 

_e) Que sejaffi incÊ!ntívadas forffias autôno
mas de trabalho, alterando-Se· a legislação, se 
necessário. · · · · 

f) Que o acompanhamento pedagógico 
considere a necessidade de se respettarem 
as características sócio-culturais do menor. 

4 -QUESTÕES NÃO CONSENSUAIS 
a) QUe se 'aproti..indem as discussões relati

vas à jornada máXima de traDalho_ para o me
nor assistido; assegurando-lhe o direito de fre
qüênda às aUlas (não houve corisenso, tendo 
·sido sugerído jornada máxima de 4 horas e 
6 horas). 

b) Qúe se· aprofundem' as discuSsões refe
rentes ao salário mínimo (piso ilacional de 
salário), quanto à questão de ser ou não pro
pOrcional à jornada de trabalho. 

c) Que se estude a possibilidade de abrir 
campo de trabalho para o "rrienor assistido" 
em entidades públicas. · 

CAPÍTULO! 
'- - -qa Situação de Risco 

__ Aú., -~82._:__Consld~xa-se em situação de _ris
co pessoal e social a criança oU: o adolescente: 

1- que não tenha habitação certa nem 
nieioS de subsistência, erri virtude de falta, 
ãçãp-ou omissão dos_ pais ou responsável; 
li-quando não receba ou se lhe impeça 

receber o ensino fundamental obrigatório cOr
_r~sporrden±e à sua idade, por ação ou omissão 
dos pais _ou responsável; _ · _ 

- III- envolvido di-reta ou indiretarilente com 
a prostituição ou utilizado em espetáculos obs
cenos; 

IV- que freqüente habitualmente ou resida 
cm ambiente prejudicial à Sua- formação mo
ral; 
V- vítima de maus-tratos. opressão, expio· 

ração ou abuso sexual impostos pelos pais 
ou responsável; 

VI- dependente de bebidas alcoólicas, 
substâncias entorpecentes, medicamentosas, 
tóxícas, ou outras potencialmente prejudiciais, 
à saúde; 

Vil- com grave inadaptação familiar ou co
munitária, em virtude de ação ou omissão dos 
pais ou responsável. · 

(Estatuto dà. Criança e do Adolescente -
proposta do antep-rojeto _da Lei il" 1.506, de 
!989) 

CAPITULO V 
Do direito à profissionalização e à 

proteção no trabalho 

Art. 59.-- XprõteÇ-ão ao trabalhO_do adOles
cente é regulada por legislação- espedal, sem 
prejuízo do disposto nesta Lei. 

Art. 60. t pioibido qualquer trabalho a 
menores de 14 (quatorz.e) anos de idade. 

· ParágrafO Wlic6. Na coÍl.diÇão, dé aprendiz 
somente poderão ser admitidos adolescente 
a partir de 12 (doze) anos de idade. 

Art. 61. Na condição de trabalhador ou 
de apreendiz, é conferido ao adolescente: 
I-garantia de direitos previdenciários e 

-trabalhistas; · 
li-garantia de acesso e freqüência a esco

la em tUrnos e épocas compatíveis com seus 
interesses, atenCiídàs as pecuiíaridad~S l_oc~is; 

ru- horário especial de trabalho; 
IV-participação sindical. 
§ 19 Considera-se aprendizagem a forma

ção -profissional metódica, que cOrresponda 
a um processo educacional com desdobra
mento' de ofidô ein·operações ordenadas-em 
conformidade. com Um programa,- sob orien
_tação de um .responsável e em ambi'ente ade
quado. 

§ 2~ Os limites máximos de telnpo neces
sários à aprendizagem metódica serão fiXados 
por atas do Ministéri.o do Trabalho, ouvida a 
categoria profissional a que corresponda o ofi
cio. 

Art. 62. Ao adolescente enlPregaClô, 
àprendiz, em regime familiar de trabalho, alu
no de esc_olas técnicas, assistido em entidades 
públicas ou privadas, é vedado o trabalho: 

I-notumo, realizado_entre as 22 (vinte e 
duas) horas de_um dia e as 5 (cinco) horas 

- do dia seguinte; 
n- perigoso, insalubre e penoso; __ 
III- realizado em locais prejudiciais à sua 

formação e ao seu desenvolvimento frsico, psí
quico, moral e social; 

IV- realizado em horários e locais que não 
permitam a freqüência à escola. 

Art. 63. _ Os programas sedais que te-
nham por base o trabalho educativo, sob res
pOnsabilidade de entidade pública ou privada 
sem fins lucrativos, dev~rão assegurar aos 
adolescentes_ que dele participem condições 
de capacitação para o exercício de atividade 
regular ~ remunerada 
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§ 1? Entende-se por trabalho educativo a 
atividade laboral em que as exigências peda
gógicas relativas ao desenyplvimento pessoal 
e social do educando prevalecem sobre o as
pecto produtivo. 

§ 29 A remuneração que o adolescente 
receba pelo trabalho efetuado, ou a partici
pação na venda dos produtos de seu trabalho 
não desfigura o caráter educativo.-

Art. 64. O adolescente tem direito à pro
fissionalização e à proteção no trabalho, 
abrangendo, entre outros, os seguintes aspec
tos: 

I- respeito à condiçã-o peculiar de pessoa 
em desenvolvimento; -

J[- capacitação profissional adequada ao 
mercado de trabalho. -

(Estatuto da Criança e do Adolescente -
proposta substitutiva ao Projeto de Lei n9 1.506 
de 1989.) 

Of. Presi/n' 485/89 
Em20·6-89 

Prezado Senador 
A Funabem realizará no período de 27 a 

30-6-89- o Seminário Nacional sobre Educa
ção e Trabalho, em Brasllia-DF, no Centro 
de Treinamento da Funcep- Fundação Cen
tro de Formação do Servidor Público. 

O objetivo do seminário é discutir a questão 
da educação e trabalho de jovens em situação 
de risco pessoal e social, com a finalidade 
de reunir subsídios para uma política de ação 
em nível nacional e para elaboração de legisla
ção ordinária. 

A contribuição de Vossa S_enhoti_a .é de gran
de valor para o enriquecimento dos debates 
e para os resultados que os objetivos do evento 
se propõem a alcançar. Neste sentido, esta
mos convidando V. 8' para participar dos tra
balhos do seminário. 

Certos de contar com a honrosa presença 
de v. s•, colocamo-nos a sua disposição para 
esclarecimentos_ que se façam necessários. 

Atenciosamente, Marina Bt~ndeira, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Estogou-se hoje o prazo previsto no art. 
91, § 4"', do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso no Sentido de inclusão 
em Ordem do Dia, das seguintes matérias: 

-Projeto-de Lei do Sena_d_o n~ 77,_cte 1988, 
de autoria do Senador Ruy Bacelar, que r~gu
lamenta o art. 208, §§ 19 a 39, da Constituição 
Federal, que tratam da obrigatoriedade do en-
sino; _ 

- Projeto de Lei do Senado n~ 3, de 1989, 
de autoria do Senador Leopoldo Peres, que 
dispõe sobre a dispensa e eXoneração de servi
dores da adminiStração federal direta., das au
tarquias federais das fundações públicas e dos 
extintos territórios federais, e dá _outras provi-
dências; e - -

- Projeto de Lei do DF n~ 17, de 1989, 
de autoria do Senador MauriciOICorrêa, que 
denomina "Teatro Nacional Cláuâio San.toro" 
o Teatro Naciom)_\ de Bra:sma. -

As matérias foram apreciadas conclusiva
mente pelas Comissões de Educação, de 
Constituição Justiça e Gdadania e do Distrito _ 

Fede[al, respectivamente. Tendo sido rejeita
do, o Projeto de Lei do Senado n? 3, de 1989, 
vai ao arquivO, o Projeto de Lei do DF nq 17, 
de 1989, vai à sanção do Governador do Dis
trito Federãl; e o Projeto de Lei do Senado 
n9 77, de 1988, será despachado à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Na presente sessão_ terminou o prazo para 
a apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
do DF n~ 31, de 1989, de autoria da Comsisão 
do Distrito Federal, que dispõe sobre_a aliena
ção de imóveis residenciaiS fuhcionais do Go
vernO do Pistrito Federãi e a utilização dos 
recursos dela oriundos na recuperação das 
escolas da rede oficial de ensino, apresentado 
por-sugestão do Deputado Augusto Carvalho, 
.. .:.-Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
- Nos termos do art. 91, inciso II, do Regi
mento Interno, o Projeto não dispensa a com
petência do Plenário para sua apreciação. 

Assini sendo, a Presidência determinará sua 
inclusão em Ordem do Dia, oportunamente. 

,- - O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sosua) 
"""':' N"ada mais havendo a tratar, a Presidência 
.designa para a sessão ordinária_ de segunda
feira, às 14 horas e_30 minutos,_a seguinte 

ORDEMDODIA 

--MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 89, de 1984 
(n~.:J_Q]_[7_9_, na casa de origem), qtie altera 
dispositivos-da Consolidação" das Leis do tabaw 

-fhO, aprOVada -pelo Decretow_Lei nn 5.452, de 
19 de maio de 1943-. -

2 

. = MATé~L'. A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Proj~tQ J:lg Lei da Câmara n"' 1 O 1, de 1984 
(n9 1.075n5, na Casa de origem), que altera 
a redação do art. 2" da Lei n" 4266, de .3 
de _o_utubro de 1963, que iilstitui o salário
família do trabalhador, e dá outras Providên
cias. 

3 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de l,.ei dq Senado n~ 254, de 1985 
-Complementar, de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n" 26, de 11- de setembro de 
1975, concedendo o direito de saque do Fun
do PIS-PASEP a todos os participantes casa~ 

-c;los; mesmO que o casamento tenha sido reali
zado arfterlormente. 

O SR.PRESIDENTE (PomPeu .de Sausa) 
- Esta encerra~a a s_e_ss_ão. 

(Levanta-se_ a sessão às 11 horas e 55 
m1hutos). 

ATA OA 65• SESSÃO, REALIZADA 
EM 26 DE MAIO DE 1989 

(Publicada noDCN :-Seçãoll-de27-5~89) 

Retificação 

Na página n" 2403,_3• coluna, na numeração 
do Requerimento n~ 294/89, -- -

Onde se lê: 
REOOERIMERICJrr" 243, DE i 989 

Leia-se: 
REQUERIMENTO N· 2"94, De 1989 - -

(")ATO DO PRESIDENTE N• 174, DE 
1989 

o· Presidente do Senado Federal, no "uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, ite~ ~8 e 97-,)nciSo IV, _do Regír:nento-[i1tei
no, em cOnformidad~ cOm a delegação de 
_competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de- ãbril de 
1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n". 008.883/89w0, resolve aposentar, vo
luntariamente, Armando Pereira Alvim, T éc
nico Legislativo, Classe ''Espeda1";Refêrêrida 
NSw25, dO Quadro permanente do Senado Fe
deral, ocupante do cargo em comissáo de Di
reter da _Subsecretaria de Ata, Código SF
DAS-10 1.4_ nos termos do artigo 40, inciso 
lU, alínea "a" da Constituição da Repúb\i_ca Fe
derativa dO Brasil, combinados com os_ artigos 
428, inciso 11, 429, inciso I, 414, § 4'. e 416, 
inciso I e II, déi Rescih.içãó SF no 58, de f972; 
artigo 3° da Resolução SF n" 13, de 1985; 
artigq 2" q_~ Resolução SF ne 182, -de 1987, 
artigo !?? da Resolução SF n~ 155, de 1 988; 
artigo 3" dó Decreto-Lei n~ 2204, de 1984, 
combinado com a Lei nn 7 .33"8, de 1985, e 
artigo 2°, § 2", da lei n" 6.323;- de-14 de abril 
de 1976, alterada pelos Decretos-Leis n9 
2270, de 1985, e 2.365, de 1987, aplicada 
no_ Senado Federal pela Resolução SF n~ 21, 
de 198.0. e mod_ific~da pelas Resoluções SF 
n9Te 15,de 1987 e f98, de 1988,comproven
tos integrais, correspondentes ao vencir'nento 
do cargo efetivci, observado o disposto no 8rti
go 37, inciSo XI, da Constituição Federal. . 

Senado Fedral, 30 de junho de 1989. -
S~ador Nel_son Carneiro, Presidente. 

(•) Republicado por haver saldo com incorreção no 
DCN, SeçãO l~ de 1 o_ 7--89 

COMISSÃO TEMPORÀRIA DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSQMI

DOR 
1~ Reunião Ordinária, realizada 

em 13 de junho de 1989 

Às dez horas do dia treze de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove, na Sala de Reu
nião da Comissão de Serviços de Infra-Es
trutura, Ala Senador Alexadre Costa, presentes
os Senhores Senadores Jutahy Mahalhães, 
Presidente, Dirceu Carneiro, Carlos De'Carli 
e Afonso Sancho, reúnewse a Comissão Tem
porária para examinar _o Projeto_de Lei do se
nadO n" 97/89, que "disp_õ_e St?bre-a :ProteÇ_â-o_-
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do Consumidor e dá outras providências"._ 
Deixam de comparecer, por motivo justifica
do, os Senhores Senadores José Fogaça, Ruy 
Bacelar, Iram Saraiva, Nelson Weaekin, João 
Menezes, Alexandre Costa, João Castelo e 
Mauro Borges. Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declara aberto os traba
lhos, dispensando a leitura da Ata da Reunião 
anterior, que foi considerada aprovada. O Se
nhor Presidente comunica a seus pares que 
a presente reunião destina-se a ouvir em au
diência públlca as palestras da Senhora Pro
fessora Ada Pellegrini Grinover, Técníca qUe 
elaborou o anteprojeto do Ministério da Justi
ça, e dos Senhores, Professor Zelmo Denari, 
Técnico que elaborou o anteprojeto do Mi!-Jis-
tério daJusUça e Dr. Daniel Roberto Fink, Téc
nico que elaborou o anteprojeto do Ministério 
da Justiça. Comparecem também os Senho
res, Dr. Flávio S. Loureiro F., Abinee~SP, Dr. 
Édson Vtamona, Abinee-SP, Dr. Nelson O. Pi
res, Abinee-SP, Dr. João Batista de _Almeida, 
Presidente do COnselho Nacional de D_efesa
midor, Dr. Márcio Castro de Farias, Secretário
Exeó.if.iVO do- Conselho Nacional de Defesa 
do Consumidor e Dr . .Melchíades do E. Santo 
Ferreira, Direfor-ExeCutivo do Procon-DF. 
Após destacar a carre[ra pública dos pales
trantes, o Senhor Presidente comunica os pro-
cedimentos a serem adotados no uso da pala
vra durante a reunião, frisando o tempo aos 
oradores inscritos. Em- seguida o Senhor Pre-
sidente convida os Senhores palestrantes a 
comporem a mesa dos trabalhos, passando 
a palavra a Professora Ada pellegrini Grinover, 
que agradece o convite da COmissão pela 
oportunidade de melhor explicar as idéias da 
Comissão do Conselho" Nãcional de Defesa 
do Consumfdor. Após a palestra da citada de
poente, o Senhor Presidente pãssa a palavra 
ao Professor Zelmo Denari, que agradece o 
convite da Comissão pai'a fazer uma expo
sição sobre os critérios qUe nortearam a Co
missã-o para a elaboração_do Código de Defe
sa -do Consumidor. Após a palestra do citado 
depoente, o Senhor Presidente comunica aos 
presentes que ontem, dia 12 de junho dO cor
rente ano, encerrou-se o prazo regimental para 
apresentação- de emendas, mas as sugestões 
poderão ser encaminhadas à Comissão que 
as levará ao conhecimento do Relator e dos 
Relatores Parciais. Em seguida o Senhor Presi
dente, tendo que _se ausentar por motivo de 
saúde, pede ao Senhor Senador Afonso San
cho que assuma a_Presidência. Assume a Pre
sidência nos termos do artigo 93, § 39, do 
Regimento Interno do Senado Federal, o Se
nhor Senador Afonso Sancho, que passa a 
palavra ao próximo orador, Dr. Daniel Roberto 
Fink, que presta exclarecimento do trabalho 
feito com os palestrantes anteriores junto ao 
Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. 
Após o relato _apresentado pelo Dr. Daniel Ro
berto Fink, o Senhor Presidente franqueia a 
palavra a quem dela queira fazer uso. Usam 
da mesma o Senhor Senador Dirceu Carneiro, 
Dr. Nelson D. Pires, Abinee-SP, e Dr. Melchía
des do E. Santo _Ferreira; Diretor-Executivo 
do Procon-DF. Nada mais havendo a tratar 
o Senhor Presidente, antes de encerrar a pre-

sente reunião, agradece_os pale_strantes e_ visi
tantes, pela magnífiça partidpação tanto nos 
depoimentos quanto nos debates, e, convoca 
os Sebhores membros __ da Comissão para a 
próxima reunião a realizar-se no dia 22 de 
junho próximo, às 10:00 horas, na Sala de 
Reunião da Comissão de Serviços de Infra-Es
trutura, Ala Senador Alexandre Costa e, deter
mina a mim,_Kieber Alcoforado Lacerda, Se
cretário da Comissão Temporária, seja lavrada 
a presente Ata, a qual lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente, indo à publi
cação Juntamente çom o apanhamento taqui-
gráfico. · 

- O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Em primeiro lugar desejo pedir desculpas à 
Professora Ada Pelegrini, ao Dr. Zelmo Denari 
e ao Dr. Daniel Fink. Questões de ordem pes
soal impediram-me de cumprir a minha obri
gação. Tive que vir aqui às pressas, daqui a 
pouco vou ter que sair, em virtude de alguns 
pi'Oblemas. 

Mas, desejo também convidar para tomar 
assento à mesa, como é habitual, para que 
a pãlestra seja feita aqui, nos microfones, por
que facilitaria o trabalho_, 
· p-ara nossa scitisfação está aqui a pessoa 

mais.importante da Comissão, o Seilador Dir
ceu Carneiro, que vai ser o relator, e S. Ex' 
vai te_r_que fazer o resumo, a síntese de tudo 
que for apresentado, aqui na nossa Comissão, 
nO tempo Jiábil,-dentro -daQuele tempo que 
nós __ estabelec_emos, e apresentar o seu pare
cer,· o seu relatório fmal, para surgir uma pro
posta do Senado ao- Código de Defesa do 
Consumidor. 

Então, iniciamos os nossos trabalhos rela
cionando as pessoas que gostaríamos que 
aqui viessem para fazer suas exposições, e, 
principalmente, aqueles que são os principais 
responsáveis desta proposta, que está dito 
sempre nas reuniões, e que não_ é um.;t_ pro
posta minha, a proposta que fiz foi basica
mente apresentar aquilQ que tinha sido suge
-ndo pela Comissão, composta pelo Ministério 
da Justiça. --

Há umas ligeiras modificações à proposta 
que apres_entei. Então, são os Senhores os 
responsáveis maiores pela discussão, aqui no 
Senado, e nós gostaríamos de ouvir qualquer 
proposta nova, qualquer sugestão nova para 
modificações q_ue tivéssemos-que apressen
tar. 

Passo a palavra à Professora Ada Pele9rini. 

A SRA. ADA PELEGR!Nl--Srs. Senadores, 
Senhoras e Senhores: 

Devo dizer, antes d"e mais nada, da grande 
honra que representa para mim, porque este 
convite, esta presença, no Senado Federal, pa
ra uma oportunidade de melhor justificar, ou 
melhor explicar, aquelas idéias da Comissão 
do CNDC, cujo trabalho foi depois, em parte, 
aproveitado nos diversos projetas existentes, 
no Senado e na Câmara dos Deputados. 
- Inicialmente, eu faria algumaS- considera

ções gerais a respeito da parte processual, 
porque, como processualista que sou, tive 
uma responsabilidade direta na formação _da 
proposta. 

Depois eu pediria até licença à Presidência 
para talvez me estender um pouco mais do 
que o tempo regimental de 15 minutos, por
que já que o Professor Kazuo Watanabe- não 
pôde eStar presente, eu aproveitaria para fazer 
algumas considerações quanto aos pontos 
mais críticos_ dessa parte processual, falando 
também em nome dele aqui. 

=A parte processual é algo que se preocupa, 
em primeiro lugar, não apenas com a defesa 
individual do ConsUmidor, mas também com 
a defesa por intermédio de ações coletivas. 
Isto, aliás, é um desdobramento daquilo que 
estápostonoart.129,incisolll, § 1~,daConsti
tuição Federal, que expressamente diz que a 
ação civtl pública, a qual está legitimada desde 
logo no Ministério Público, mas cuja legitima
ção pode ser amplíada por lei, -a ação civil 
pública serve para defesa de coletivos e difu
sos. 

Era, portanto, necessário que o ·processua
lista_disciplinasse a matéria de maneira o mais 
possível completa e mais ampla de quanto 
tenha feito a Lei n1 7.347/85_, a Lei da Ação 
Cívil Pública, que_ somente regula a proteção 
de interesses difusos mas considerados indivi
sivelmente. 

Previu-se, portanto, na nossa proposta -
e_ essa PA!rte _está preseryada no Projeto de 
Lei no 97 - qUe além da defesa individual 
haverá essa defesa coletiva quando se tratar 
de direitos ou interesses coletivos e difusos, 
de natureza indivisível, como está nã Lei n1 
7.347, mas ainda, mais além, se cuida da defe
sa coletiva de direitos ou interesses homogê
neos, particulares, assim entendidos, os que 
decorrem de uma origem comum. Por exem
plo, quando houver um dano causado aos 
consumidores, um dano pessoalmente sofri
do pelos consumidores, que poderão ingres
sar com uma ação _também a título coletivo 
e não apenas individual. 

Deixou-se daro também no projeto a ad
missibilidade de todas as espécies de ações, 
capazes de propiciar a defesa dos interesses 
ou direitos protegidos pelo projeto. Cria-se 
urna nova idéia de ação que tenha por objeto 
o cumprimento da obrigação de fazer ou não 
fazer, com uma execução específica, que não 
se resume na condenação em perdas e danos, 
pois essa acaba sempre por recair nos pró
prios -custos de produção. 

Também imaginamos estar abrigado no 
projeto uma espécie de mandado de segu
rança, sem ter esse nome, contratos e particu
lareS, acofhendo, nesse ponto, propostas que 
haviam sido_ apresentadas durante a tramita
ção do projeto de ConstitUição e que, devida
mente, se deixou para a legislação ordinária. 

A assistência judiciária, que vem prevista 
no art. 5°, inciso 74 da Constituição, é esten
dida às vítimas de danos decorrentes dos fatos 
previstos no projeto e se prevê uma assistência 
judiciária também para as associações priva
-das de_ defesa do conSumidor, que necessitem 
deste acesso à Justiça, por uma defesa técnica 
pública. 

Entrando, especificamente no Capítulo 11 
desse Título lll, que é da parte processual, cui-
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damos exatamente dessa novidade, que é 
constituída pelas ações coletivas para defes_a 
de interesses individuais homogéneos, Pór 
exemplo como eu disse, os danos pessoal
mente sofridos pelos consumidores. Przemos 
nesse ponto uma adaptação do esquema das 
class action do esquema de Conimdn Law 

· para um sistema como o nosso de Ovil LaW, 
sempre com particular atenção às garantias 
constitudonáís do contraditório e da ampla 
defesa. Para tanto, estipulamos ao lado de re
gras de competência, ao lado da intervençã_o 
sempre necessária do Ministério- Públi_c_o, ao 
lado de nonnas-que posslbilitem a ampla di
vulgação da demanda para facultar aos inte
ressados a intervenção no processo, estipu
lamos que a sentença de procedêncta, nesta 
ação coletiva, não seja condenatóría, mas ge
nêrica, ou seja, limitando-se a fJXar a responsa
bilidade do réu pelos danos causados e deven
do depois se aguardar, após a ampla divulga
ção dessa sentença, a iniciatiVa das vítimas 
ou de seus hetde_iros, que a título individual, 
agora sim, procederão à liquidação da senten
ça, diretamente ou pelas entidades legitima
das, cabendo-lhes provar o dano·e o seu mon
tante e acrescentamos, em uma fase posterior 
dos nossos trabalhos, também o nexo de cau
salidade. 

Aqui, aliás, eu tomaria a liberdade de cha
mar a atenção da Mesa para essa modificação, 
que introduzimos posteriormente àquele ante
projeto publícado tio Diário Oficial. de janeiro 
de 1989, uma mo_dificaÇãó;-portat'i:tCI;-ho art. 
81 do Projeto de Lei no 97,-em que·-acres_c.en
tamos a esse art. 81 também _a previsão da 
ne<:essidade de o liquidante ·p-rovar o nexo de 
causalidade. 

Lerei este art. 81 na reA~ão final que a 
Comissão.deu ao dispositivo para cautelar os 
interesses do réu, neste caso, para equilibrar 
mais a situação do autor, do réu, e acrescen
tamos que a liquidação da sentença, promo
vida pela vítima e seus sucessores, será por 
artigos, podendo ser proposta no foro do do
miemo do' liquidante, a quem cabe_ provar tão
só o nexo de causalidade, o dano e seu mon
tante_- acrescentando, portanto, essa expres
são- nexo de causali4aQ.e. 

Quanto ao réu condenado,_ ainda se diz no 
projeto que se exime de responsabilidade se 
provar, na liquidação, a culpa exclusiva da viti
ma ou de terceiro. A execução, definitiva ou 
provisória, poderá ser coletiva e o projeto tam
bém fixa regras de competência para a execu~ 
ção, consoante seja ela individual oü coletiva. 

No Capitulo III desse Título, previmos as 
ações de responsabilidade do produtor de 
bens, do prestador de serviços e do Poder 
Público. Além de fiXar regras de competência, 
previmos a citação de terceiro para íntegras 
a lide como litisconsorte passivo e pensamos 
em proibir a denunciação_da lide, porque a 
denunciação da lide é uma técnica processual 
que faz com que se insira dentro do processo 
já pendente uma nova demanda entre o réu 
e o terceiro, que possa ser considerado res
ponsável. 

Essa figura processual, intrOduzida pelo Có
digo de 1974, é muito útil em termos de eco
nomia processual mas, sem dúvida, também 
pode acarretar delongas dentro do processo, 
exatamente, porque introduz, dentro daquele 
processo, ent_re as duas partes__ Iniciais, uma 
outra demanda, uma outra lide entre o réu 
e uma outra parte. Entendemos, então, que 
dentro desse principio que informa toda a par
te processual do código de acesso à justiça 
do consumidor, e_m vias facilitadas, mediante 
in~mentos que não sejam demasiadamente 
longos, sería- me1)ior_ não adotar a figura da 
denunciação da lide, deixando, evidenteinen
te, que, munª- ação de regresS01 o _réu conde
nado discuta a sua relação jurídica com um 
terceiro. 

Previmos, de qualquer maneira, uma nova 
forma de chamamento ao processo, diríamos 
~sim, com relação ao segurador, com res
ponsabilidade soliâària, ampliando aquilo que 
está hoje no art. 80, do Código de Processo CK . . . . . 

O CapítuiO-IV, de5se Tífulô Ill, trata da impor
tante questão do regime da cOísa julgada nas 
ações coletivas, que é, sem dúvida nenhuma, 
a pedra de toque para o funciOnàmento das 
demandaê.5=0letivas .. Na me_dida em que a legi
timação foi aberta, como foi sabido; ão Minis
tério Público, às asSociações, reconstituídas 
no mesmo ano, e aos órgãos púbUcos, na 
defesa dOs interesses -que são -gerais e rião 
são igu<:;!is, e_fã precis9 que a- coisa- julgada 
tivesse o seu _regime fixado erga_omnes como 
é de rigor para todo o tipo de ação coletiva. 

O primeiro-CritériO qUe adotamos foi exata
mente aquele da Lei da Ação Popular e da 
Lei da Ação Pública, ou seja, a coisa julgada 
atua erga omnes ou ultr~ partes, mas somente 
desde que não haja uma improcedência por 
insufiCiência de provas. Nesses casos não ha
verá Coisa julgaqa, exatamente para evitar um 
possível conluio entre o ente autor, que pode
ria então, por falta de provas, atingir uma Sen
tença de improcedência, que teria efeitos da
nosos para com terceiros. Essa, então, é a 
têCnicajá ti'ãdiciorial entre nós, da Lei da Ação 
Popular e da Lei da Ação Pública. 

Todavia, em ambas as hipóteses, tanto para 
as ações coletiva~ como para as ações indivi
duais homog-éneas, tratadas coletivamente, 
en!end~~os que a coisa julgada desfavorável 
não :Qode prejudicar terceiros que não tenham 
sido parte dª __ demanda, até p()rque o contra
ditório principio da ampla defesa seria obstá
culos a esse entendimento. 

'Ftxamos, portanto_. uma posição Segundo 
a quaJ essa coisa julgada erga omnes serve 
paÍ'a as ações individuaís quando for favorável, 
mas não prejudica as ações índividuais quan
do for _desfavorável. Isso quer dizer que se, 
em um processo coletivo, _a coisa julgada, a 
sentença, melhor dizendo, for de improcedên
cia, t;:la não impedirá que as pessoas, pessoal
mente leSadas, a título individual, não mais 
a título coletlvo, venham a apresentar sua de
manda. Vice-versa, se a sentença for de proce
dência, s_e for acolhida a demanda, ela api'ovei
tará, de imediato, aos particulares que pode
rão, e.ntão, proceder à liquidação dos seus da-

nos e à execuçã-o atiri-é1te a sua pretensão 
individual. 

As imposições finais do projeto, em parte, 
também, dizem respeito a esse tratamento 
processual, exatamente na medida em que 
alguma dessas disposições finais se tratOu de 
ampliar o objeto da Lei n~ 7.347/85, para com
preender nele a defesa de qualquer outro inte
resse coletivo, nos termos da Constituição, 
bem como, de estenderes demais legitimados 
aos poderes conferidos ao Ministério Público. 
Fez-se inclusive, uma ponte entre o projeto, 
entre a nova lei, do Código do ·cmlsumidor, 
e o texto de ~e_i n? 7 34 7/85 pafa que houvesse, 
exatamente, a adequação das regras propos
tas com as regras já vigentes da lei de 85. 

Este, de uma maneira multo rápida, é o 
panorama que se poderia apresentar cóm 
relação a parte processual do projeto. 

Agora, então entraria em algumas questões 
específicas e mais polémicas -que s·ão -frê-5, 
para dizer alguma coisa em resposta a certa 
critica- qti.e têm sido apresentadas. -

Uma delas é aquela da denunciação-da lide 
em que já mostrei a razão de ser do impedi
mento da denunciação da lide nessa ação de 
danos pelo produto, para a questão de simpli
cidade do processo em que esteja envolvido 
o consumidor. 

Urna outra já levantei, que seria aquela do 
nexo de causalidade a ser comprovado na li
quidação pelas vitimas dos danos, e que já 
incorporamos como se vê no projeto apresen
tado pelo Deputado Michel Temer, o ProjetO 
n"' 1.955/89, da Câmara do_s _Deputãdos, cjue 
configura a última fase dos nossos trabalhos. 

E abriria, então, Umas póucas palavras pafa 
algumas questões que têm sido muito contro
vertidas. 

A primeira a que gostaria de me referir é 
a questão-atinente aô ônüS da prova. A possibi
lidade que está prevista no art. 6~, inCiSá VIII, 
da .facilitação da defesa doS direitos ao cohsU
midor, inclusive, com- inversão a seu filvor, 
do ânus da prova, quando verossírnel alega
ção do consumidor, segundo as regras ordiná-
rias de experências. -

Gostaria , em prime"iro lugar, de esclarecer 
à douta Comissão do Senado que acrescen
tamos, á última edição deste dispositivo, uma 
expressão que _pode tranqüilizar, em parte, as 
preocupações manifestadas a respeito desse 
dispositivo, ou seja , acrescentamos, a seu fa
vor, a inversão do ânus da prova no processo 
civil. 

Parecia-nos claro, na verdad_e, que essa 
inversão só pode dizer respeito ao processo 
civil, urna vez que se fala na defesa dos direitos 
do consumidor. Mas não custa, de qualquer 
maneira, introduzir essa expressão comple
mentar no processo ciVI1 para, desde log9,_:g~i
xar muito claro que esta inversão do Çnus 
da prova não é sequer cogitâvel para o pro
cesso penal em que, evidentemente, o ânus 
da prova compete, exclusivamente, à acusa~ 
-Ção e jamais à defesa. -

Feita esta primeira observação gostaria de 
dizer essa _regra é uma regra que não inverte 
automaticamente o ânus da prova, não é uma 
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inversão do ónus da prova ob Jeges, mas é 
uma inversão do ónus da prova ob judkes, 
feita pelo Juiz, porque será exclusivamente 
o juiz que, cada caso concreto, deverá dizer 
se alegação do_ consumidor é verossímil, s_e
gundo as regras de experiências e, nesse caso, 
poderá considerar aplicável a regra da inver

são do ónus da prova. 
Mas essa disposição, que tanta celeuma tem 

levantado na verdade não representa, não con
figura nenhuma novidade do nosso sistema 
jurídico processual. O art. 334, se não me en
gano, do Código de Processo Civil, expressa
mente prevê a possibilidade de inversão do 
ónus da prova, exatamente, segundo as máxi
mas de experiências, quando houver aJgum 
fundamento razoável na alegação do consu
mtdor. 

Portanto, é uma regra que os nossos Tribu.:. 
nais já vêm aplicando, que o próprio juíz já 
aplica independentemente de uma norma que 
seja invocada expressamente. Basta verificar 
que essa situação de verossimilhánça é utiliza
da peloJuíz no momento da avalição da prova, 
e ele, automaticamente, procede_ a essa inver
são, segundo as regras da experiência co
mum, quando considera que haja esse funda
mento razoável. Poderia, por exemplo, dizer 
que. no Cap1po do consumidor, basta pensar 
em hipóteses em que se repita, por ~emplo, 
em diversas causas, em diversas demandas 
individuais, cumuladas, como a demanda co
letiva, a alegação do vicio de um produto, um 
automovêl, por exemplo, de um detenninado 
ano, de uma determinada série e que comece 
a provocar ações em que se verifique, portan
to, que há uma verossimilhaça na alegação 
deste defeito, por que há Uma reiteração de 
ações com o mesmo fundamento, e neste 
caso, sem dúvida nenhuma, o Juiz ainda que 
não tivéssemos essa norma express~ do inciso 
II!, consideraria razoável a aJegação e não exigi
ria, desse consumidor, a prova do defeito, mas 
exigiria da parte contrária a prova da inexis
tência_do_defeito, que é uma prova muito mais 
fácil de ser produzida, até porque é uma ques
tão técnica em que o produtor, no caso em 
que dei o exemplo, poderá ter uma facilidade 
de oferecer a sua prova e o -consumidor terá 
muito mais dificuldades em provar o dano 
ou o vício do produto. 

Arriscaria até a dizer que, ainda _que este 
inciso vm do art. 6~ viesse a não s_er incoi'po
rado no novo Código do Consumidor, sem 
dúvida nenhuma, o juiz aplicaria a inversã6 
do ânus da prova, havendo verosgjmiJhança 
e segundo as regras de experiência: até com 
base no art 334, do Código de Processo Civil. 

Uma outra questão que .. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) 
-· Desculpe~me interrompê-la, fugindo um 
pouco ao formalismo das nossas questões e 
procurando manter a discussão no nosso Re
gimento Interno do .Senado que dá uma maior 
participação aos·a:_ssesso_res da Casa. 

São os técnicos da Casa qtie acompanham 
os trabalhos do Senado e que nos ajudam, 
em determinadas discussões de ordem mais 

té<:nic_a, e temos dois assessores que estão 
acompanhando essa_ Comissão. -

Esse ê um dos assuntos que tem provo_cado 
maior discussão da imprensa e aqui mesmo. 
Então, perguntaria aos assessores se tem .31-
guma indagação sobre esse caso específico 
para que façamos, aqui nesse momento, ou 
Seria_m-elhor deixarmos para mais tarde._ 

A SRA. ADA PELEG_RINI_- Uma_ outra ques
tão que tem sido susdtada, e que até envolve 
algumas alegações de inconstitucionalidade, 
é aquela que diz respeito ao habeas data, que 
se situa no Projeto _n9 97, no art. 70, entre 

-. as regras processuais. 
Aplica-se o habeas data à tutela dos direitos 

e interesses dos consumidores ainda que o 
a-rquivo do-banco de dadOs pertença a pessoas 
ou entidades de direito privado. 

Desde a tr~_mitação d~~ trabalhos da Consti
tuinte, sempre tive para mim que a fórmula 
adotada pela COnstituição permitia, sem dúvi
da nenhuma, a utilização dohabeas data ainda 
que o arquivo, banco de dados, pertencesse 
a pessoas, entidade de Direito Privado, desde 
que houvesse um inter_esse público. Não se 
fala no artigo da ConstituiÇão Pertinente ao 
habeas data em _órgãqs governamentais e ofi
~iais; fala-se, governamentais e públicos. Nes
se sentido, tive opOrtunidade, naquela êpoca, 
de discutir O .assunfo com o Prof. José Afonso 
da Silva, que ê considerado o pai do habeQs 
data, po~que foi por suge-stão-dele qu_e surgiu 
esse novo instrumento processual, e tanto o 
Prof. Afonso, como eu, tivemos oportunidade 
de escrever pequenas notas a respeito da apli
cabilidade do habeas ddta, exatamente para 
aqueles arquivos de interesse_ público, corno 
seriam os do Serviço de_ Proteção ao Crédito. 

_Aliás, creio que este instrumento de tutela 
da correção e do sigilo das infol'l'hações infor
in-ãtizadas seja muítá mais interessante, -seja 
muito mais importante, a nivel de um serviço 
como este, conio o Serviço Nacional de Prote
ç:ão ao Créâito do que, até, para outras finalida
des, certamente mais elevadas, mas menos 
corriqueiras na vid,3 prática. 

Então, a nossa primeira redaç:áo havia sido 
esta que está agora introduzida no art 70 do 
projeto e, com toda a segurança, postei-me, 
desde o início, no sentido de que, em primeiro 
lugar, o artigo da Constituição autorizava esse 
entendimento; e, em segundo lugar, ainda que 
se quisesse dar ao texto constitudooal uma 
intepretação mais restrita, nada impediria que 
a lei viesse ampliar aquela plataforma mínima 
que_está assegurada na Constituição com rela
ção ao habeas data. Assitn como o mandado 
de segurança, __ constitucionalmente previsto 
riaS Cãri:Stltr..iiçõe·s brasileíras, foi ampliado de
pois n~ lei ~e_ atuação, as!=iiJ'!l- como a aç_ão 
popular, inicialmente prevista apenas para o 
património público em sentido econâmico, foi 
depois ampliado pela lei de aÇão popular para 
outras idéiaS de patrimânio, não há nenhuma 
dúvida de que, de qualquer maneira, a lei po
deria até ampliar aquela garantia mínima esta
belecida pela Constituição com relação ao.ha
beas data. gg 

Mas devo também dizer que, talvez para evi
tai'- esta discussão, ri uma Sucessi~ posição 
da.COmlssãO do CNDÇ, nós demos uma outra 
redação a esSe dispq_sitivol retirando-o Capítulo 
ãtineli.te à pãrte- process-ual e inserindo na nos
sa última proposta, que foi depois apresentada 
pelo Deputado Mkhel Temer, na Sessão VU, 
do CapítUlo 11_1, sessão esta_que se intitula "Dos 
Bancos de Dados e Cadastros de Consumi
dores". E aí nos pareceu haver uma aplicação 
melhor para esse dispositivo que nós inseri
mos, então, como parágrafo_ do art. 22., um 
parágrafo novo, dizendo que os Bancos de 
Dados, Cadçstro de Consumidqres,. Serviços 
de Proteção ao Crédito e atividades congê
neres são consideradas entidades de caráter 
público para fins do art. 5", LXXII, da Consti
tuição da República, 

Na realidade, a idéia pEirilamece a mesma, 
9 que se quer é, exatamente o mesmo objetivo, 
que o habeas data s_eja aplicado a estes servi
ços de proteçã() ªo crédito e atividádes Coilgê
neres. Mas nos pareceu mais adequado ape
nas uma formulação tecnicamente mais cor
reta inserir no dispositivo ·como parágrafo do 
art. 22. " . . " 

Uma outra importante modificação que in
troduzimos, com relação ao projeto que agora 
está_ em exam_e no Se~do, ._é__o afihente a 
um controle das condições gerais dos contra
tos de adesão. 

NO projeto dO Senado só-está--lriserldo -no 
art. 40. Faço-referência a isso porque no pro
jeto do Senado trata-se de um controle admi
nistrativo prévio, enQuanto- nós preferimoS re
servar esse controle preventivo, reservail.do_às 
vias judiciais. -

Para comparar os dois textos, o art. 40, pará
gfãf6-ú:fiiC:ci,-do Projeto deTeTn>r-97 diz que 
"o Ministério Público, mediante inquérito dvil, 
pode efetuar o controle adminiStrãtiVó ãDStiãlo -
e preventivo das ·condições gerais dos contra-
tos de adesão". -

Este dispositivo, que à prirrieira vista pãreC:e 
realmente muito salutar, vem a ser criticado, 
sop_~etudo por parte das pessoas jurídicas de 
direito privado interessadas nesses contratos 
-de adesão, nessas cláusulãs- contratuaís, naS 
condlções gerais dos contratos de adesão, 
porque, na verdade, a experiência- demonstrou 
que o controle administrativO desse tema, 
principalmente, mas em -geral, com relação 
ao consumidor, não tem dado bons resulta
dos. A prática tem mostrado -e com relação 
a isso tivemos o depoimento dos diretores 
de Procom que esta vié administrativa prévia, 
pela qual se poderiam impor, genericamente, 
condições de contratos de adesão, pode vir 
a s_er deturpada atraVés de ânus -muito-pesa
dos que se colocam para o contratante, para 
aquele que fornece o contrato de adesáC?. 

Em nossa última proposta, que é subsu
mida no art. 43, do projeto a que faço refe
rência mais uma vez, que é o Projeto Michel 
Tamer, porque este é aquele que realmente 
estendeu a Ultima posição da ComissãO; preJe:. 
rimos reservar esse controle prévio às vias judi
dais, dizendo que o Ministério Público, e não 
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apenas o Ministério Público, m~s também os 
demais legitimados,-põdem requerer emjuú::o, 
em caráter preventivo o controle das Comis
sões gerais dos contra_tos de adepão. É o art. 
43 do Projeto MiChel Temer, que, portanto, 
modifica o pa'rágrafo único do art. 40 do pro
jeto do Senado, como urna _cautela que enten
demos necessária, atnbUindo apenas aO Poder 
Judiciário e não a órgãos administrativos esse 
controle geral preventivo das condições gerais 
dos contratos de adesão. 

Creio qUe ·seriam essás as principaiS obser
vações que eu poderia fazer nesta fase e, natu
ralmente, colocando-me à disposição _de to
dos, sobretudo_ dos nobres Senadores, para 
qualquer indagação que queiram formular. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalháes)
Agradeço à professora Ada Petegrini a expo
sição que acaba de fazer, muito elucidativa, 
a qual tive a satisfação de poder ouvir, o que 
não vai acont~er com os demais na íntegra, 
porque terei que me afastar daqui a pouco, _ 
para atender horários rigldos de pess_oas as 
quais eu preferia não ver, mas infelizmente 
sou obrigado a isso, 

O Senador Afonso Sancho, posteriormente, 
irá continuar presidindo a reunião fazendo:-me 
esse obséquio, Mas antes de _sair ainda terei 
a satisfação de ouvir pelo menos parte da ex
posição do Prof. Zelmo Denari. 

O SR. ZELM.O DENARI- Exm• Srs. Sena· 
dores Jutahy Magalhães e Dirceu Carneiro, 
demais Sr-s_e Srs._que particip"am desta reu
nião. 

As exposições de direito material deste Pro
jeto de Defesa do ConsUmidor foram confia
das aos meus cuidados e eu me Sinto honrado 
de ter sido convidado pelo Senado para -poder 
vir aqui fazer uma exposição sobre_os critérios 
que nortearam a_Comissão para a elaboração 
do Código de Defesa do Constimídor. 

Creio _que ·é ·importante, neS.Sã ·prinieira 
aproximação, deixar claro uma particularida
de, que é uma novidade no sistema normativo, 
houve o propósito de regular, de um Jade a 
responsabilidade do fomecimeilto não só de 
bens, mas também de seiViços;· Essa dicoto
mia: responsabilidade pelo fornecimento de 
bens e serviços é uma novidade em termos 
de sistema normativo, até internacional, que 
só se ocupa da responsabilidade pelo forneci
mento de bens. 

E. com relação, depois entra uma outra di
cotomia, porque dispusemos também sobre 
a responsabiUdade no fornecimento de bens 
e serviços quando suscita um dano. Então, 
responsabilidade por danos, e responsabi.lida
de por vícios. Vícios independentes do dono. 
Vícios dos bens ou dos serviços, e ·danos de
correntes dos bens e dos serviços. 

Feita esta observação preliminar, vou pro
curar orientar pelo projeto de lei do Senado 
e a última das versões que elaboramos na 
Comissão. · 

Em matéria de responsabilidade por danos; 
isso é, o bem ou serviço suscita um dano. 
Por que suscita um dano? Porque contém urri 
defeito. COntendo üm vício, um defeito, ele 

suscita um dano. Há uma série de defeitos 
no projeto muito ampla_: qua1quer defeito de
corrente de prOjeto, fabricação, construção, 
montagem, fórmula, até informação insufi
Ciente. -uma orientação qualquer que conteM 
nha um bem que seja insuficiente para a utili
zação de _uma máquina, por exemplo, pode 
suscitar um dano por informações insuficienM 
tes ou inadequadas a respeito da utilização 
daquele bem. 
_ No aspecto da responsabilidade por dano, 
decorrente do defeito do bem, ou do defeito 
do produto, nós responsabilizamos, no aspec
to.subjetivo, o fabricante e o importador, so
mente. E estou vendo aqui que o projeto do 
Sertado responsabiliza também o comerdan
te. 

Entendemos que deveríamos estender esta 
responsabilidade ao comerciante, somente ao 
fabricante, ou ao importador, porque se há 
um defeito relacionado com o projeto de fabri
cação, da constru_ç_ão do bem, esta responsa
bilidade não pode ser estendida ao comer
-ciante. 

Então, este é um aspecto, acho, importante, 
da Comissão, e do que estou vendo aqui no 
projeto de lei 

Como atua esta responsabilidade? É uma 
responsabilidade pelo fato do produto, pelo 
fato do bem, ou pelo fãto do Serviço. 

-Trata-se de urna nova ótica da responsa
bilidade, porque não se perquire a roupa se 
a· fãbricante, no caso, foi negligente ou impru
dente, ou se foi imperícia. Esta responsabi

-lidade é impessoal, não distingue a conduta 
do Jomecedõr, ela decorre do fato do produto, 
hã uma c~rta ól:ijetivaçãO da responsabilidade. 
O fato_ do_ produto é o fato do serviço, suscita 
a resPoriSabilidade. 
· Em função disto, porcjue se presume esta 

responsabilidade, então, vamos ao mecanis
ino normatiyo que atribui o Ç)nus da prova, 
nao··aoconsumidor do bem ou do serviço, 
mas ao fornecedor, e é a isto que se deu o 
nome de inversão do ônus da prova. 

Porque orcünariameiife quem faz a prova 
incumbe a quem alega. EncontraMse isto ardi

-nariarnente. _Mas, no caso em concreto neste 
código, este ónus sofre um processo de inver-

- são, porque é do fornecedor. 
Isto é Justificável se tivermos presente, como · 

bem ponderou a Professora Ada Pelegrini, que 
nas relações de consumo o fornecedor con

-centra em s_u_as_ mãos os meios de produção. 
Falo aqui fornecedor, no ~:aso fornecimento 
de bens, do importador, ele detém, portanto, 

·o--poder econômico. Trata-se, pmtanto, de 
uma relação do poder. Ninguém tem dúvidas, 
que quem- reúne nele é uma das condições 
para--melhores condições desta prova, é o for
necedor do bem. 

Por esta razão, é- que houve esta inversão, 
quf" ele tem aqui, demos a ele o ónus da prova. 
Basta o consumidor alegar que comprou o 
àutbrhóvel, por exemplo, e que este automóvel 
possui um defeito, no sistema de freios~ por 
exemplo, e que então este defeito suscitou 

_ Urn bem. Incumbe, naturalmente, ao fome
- Cedor do -bem, do automóvel, provar ou que 

não existe o defeito, principalmente isto que 

não existe o defeito _apontac!o, não existe o 
defeito na peça. E ãí i!stariri exonerada- ~f :sua 
reSponsabilidade. 

No tocante a responsabilidade nãO é só do 
fornecedor de bens. É também do fornecedor 
de serviço. Como disSe O Código- nãO pteocu.
pa-se somente em responsabilizar o fornece
dor de bens mas também o de serviço, pelas 
reparações dos danos causados aos consumi
dores, por defeitos relativos à- prestaçãO do 
serviço. _ 

Está aqui o defeito, e está localizado não 
no bem, nias no serviÇo prêstãdo por qualquer 
fornecedor. Então, a responsabilidade tam~ 
bém existirá da mesma forma ou o fornecedor 

-Se"eXimirá de provar que o dano é imputável, 
só é imputável a culpa do consumidor, não 
é imputável a culpa ao fornecedor de serviço. 

Além da responsabilidade por danos, temos_ 
a responsabilidade por vícios dos bens ou dos 
serviços: é: um outro aspecto, quer dizer, já 
não-se cogita aqui mais de danos causados 
pelos fornecimentos de bens de serviços. 

Quer dizer, crigitanios, aqui, soi:nente a exis
tência de vícios_ de bens, vícios de qualidade, 
e vícios de quantidade. 

Então, aqUi no caso, vejo que o Código se
gue o delineamento, aproxima-se e coincide 
com a idéia da Comissão. 

Porque, então, aqui ele responsabiliza o art. 
14, todos os fornecedores, que faz alusão aqui 
ao fabricante, ao importador, e ao comercian
te. 

Então, aqui tudo bem, com relação ao vício 
dos bens, estabelecemos urna responsabili
dade solidária, de todo~ os operadores econó
micos, fabricantes, importadores, comercian
tes. Só que utilizamos urna outra expressão: _ 
fornecedores, p-orque já no- intróito définimos 
quem é o fornecedor. Vamos analisar só os 
fornecedores. O Código aqUi, não_ é o projeto 
que está em maõS do Senado, é que faz alusão 
ao fabricante, ao importador e ao comerciante. 

Pelos víclos de qualidade que toma os bens 
impróprios ao consumo, quais são as sm:t
ções? Na hipótese de vício de qualidáde: eu 
compro naturalmente uma geladeira com de
feito, um aparelho de televisão com defeito 
ou vício de qualidade. Imaginamos três san
ções. De certo modo mexemos em alguma 
coisa neste aspecto, também, na nossa última 
reunião. Achei importante trazer essa informa
ção ao Senado. Imaginamos três sanções:· s"e 
uma geladeira ou uma televisão contém um 
vício de qualidãde,- cOQita:.se que, de dano, 
só o vício. Basta o vício, ela não funciona, 
para a substituição do bem por outro da mes
ma espécie, marca ou modelo; segunda, a 
restituição - esta é a novidade, a substituição 
não está prevista no Código Civil corno san
ção. As demais são: por vícios redibitórios, 
restituição da quantia paga e o abatimento 
d6 preço. São aS três sanções previstas, ·na 
nosso projeto e estou vendo que está aqui, 
também, no texto do Senado. SubStituição" do 
bem, restituição e abatimento do preço. Houve 
algum mal-estar relacionado com essa sanção 
da substituição do bem, porque espera-se que 
utn automóvel que tem um defeito que pode 
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ser reparado, ou uma televisão, que pode ser 
imediatamente reparado, por que substituir 
.por outro da mesma espécie? Serâ que não 
poderia ser normado de uma maneira dife· 
rente. E ..a garantia, a substituição, às vezes, 
de uma peça, eu posso colocar o produto 
em condições de fun.ciona_mento pela substi· 
eça. O cOnsumidor não pode exigir a substi
tuição do bem, assim, ao seu talante. __ 

Em nossa última reunião, introduzimos 
uma novidade, enfim: é da profess_ora Ad_a Pe
Iegrini, no texto da nossa última das últimas 
versôes que poderá, até, colocar à disposição 
do Senado. Na substituiçãõ do bem por outro 
da mesma espécie, estabelecemos um prazo 
de 60 dias. Se o vicio não for sanado em 
60 dias, aí, sim, nessa hipótese do vÚ:io não 
ser sanado, ele poderá ser substituído por ou~ 
tro da mesma espécie, marc:a ou modelo. 

Isso é uma novidade, eni. termos da modifi
cação desse_ _dispositivo, dessa sanção. Mas,_ 
acho muito importante a manutençã-o d~ssa 
sanção porque só ela - vamos dizer assim 
- é capaz de dar uma reparação cabal ao 
consumidor. As_ demais sanções, restituição 
da quantia paga, o abatimento: proporcional 
do preço existente até previsão no Código Ci~ 
vil. 

O consumidor -pode, também, ao invés de 
substituir o bem por outró da mesma esp~de, 
substituir por uma espécie diversa, também. 
Nessa hipótese de substituição do bem por 
uma outra marca ou modelo diferente, então, 
condicionamos, primeiro; a possibilidade de 
exaustão da primeira possibilidade. E, depois, 
sim,- alternativamente ele poderá, aí, tentar 
substituir o bem por outra da espécie, marca 
ou modelo diferente. 

Da mesma novidade esta decorren-te do 
nosso último Congresso de defesa do consu
midor, realizado em São Paulo~ são su,gestões 
que nos foram apresentadas. 

O vicio não pode nos dizer respeito somente 
à qualidade do bem; _o vida pode nos dizer 
respeito à quantidade do bem. Eritãó, no caso, 
há, também, a possibilidade das sanções: Oa 
substituição do bern, da restituiç~o das quan~ 
tias pagas _ou abatimento do preço. 

O vicio não pOde, também, não se localizar, 
porque_dentro dessa dicotomia nós estabele
cemos responsabilidade por vicio dos bens 
ou vícios dos serviços. Pode não haver um 
vício relacionado com o bem ou com o produw 
to, mas o vício ~stá relacionado com o servi~o 
prestado. Então, o fornecedor do _se_rv:iço res
ponde, também, pelo vício de qualidade do 

· serviçe prestado ao consumidor. E, se houver 
- vamos dizer a_ssirn - algo que afete essa 
qualidade do _serviço, aí poderá haver - no 
caso -a reexecução do serviço, quando pos
sível. Então, eu peço que quem executou o 
serviço que o reexecute novamente - isso 
quando possível ou cabível, para dizer melhor 
- a restituição da quantia paga, pOrque s~ 
eu paguei e foi mau o serviço, eu posso pedir 
a restituição, porque o serviço foi mal execu~ 
tado, e o abatimento do preço. 

Tivemos o cuidado de estabelec_er que nos 
víc:ios dos Serviços, . que a responsabilidade, 

em se tratando não de inserir serviços -por 
exemplo- por danos causados por profissiow 
nais liberais, e isso foi mantido, será mediante 
verifi~Ção de culpa. Achamos que a respon
sabilidade dos profissionais liberais deveria ter 
um tratamento diferenciado, em razão da pes
soalização dó_ serviço. Não é uma hipótese. 
Uma empresa que presta o serviço é um pro
fissional liberal; "então, aí, haverá uma preocu~ 
paçã-o com a verificação da culpa ln concreto. 

No aspecto da prest;rição - percebo, aqui, 
pela leitura, pelo cotejo dos textos e consulto 
o último texto do projeto do Senado - que 
~ouve Umá ampliação do prazo da prescrição, 
que me parece saudável. Aqui a previsão é 
de .. u,_m ano, o prazo, para a prescrição para 
_o-direito de reclamar Qos vícios existentes nos 
bens ou serviços. Com relação aos vícios dos 
bens, com relação aos danos causados; aí a 
prescrição é mais dilatada, maiS ampla, pre
vista do Código C:ivil. Porque temos que sem
pre ter presente a possibilidade de um vício 
estar relacionado com o bem ou com_Ó serviço 
e desse serviço suscitar nd momento ulterior 
um dano c_ausado sob hipóte~~s distiQtaS~-qué
estão aqui, bem diferenciadas no projeto. 

_vamos pinçar, aqui, mais alguns outros as
pectos que me parecem da maior importân
cia. Com relação à oferta e publicidade _hoUve 
uma preocupação em coibir a publicidade en
ganosa. Definimos como_ qualquer modalida~ 
de de informação, que foram capazes de indu
zir em erro, o cons_umidor. A sanção qual seria, 

-quando o forne_cedor de bens ou serviço utili
zar a publicidade_ en,ganosa? Q consumidor 
pode pleitear indenização por danos sofridos. 
Porque a publicidade enganosa pode suscitar 
prejuízos; com bastante freqüência o consu
miQ.or _nãO é vitin1.9:do- eu fiZ um rascuii.ho 
que deixo aqui à disposição dos Srs. aqi.ti no 
Senado -_com bastante freqUência o ·consu
midor não é -vitimado pelo fato do berri e çlo 
serviço, mas pela publicidade relativa às carac
teristicas desse bem ou ~s qualidades desse 
serviço. Então, se ela induz em erro, o consu
midor, essa publicidade enganosa, em terino.S 
de sanção, o pronto projeto provê, aléni da 
indenização por dano sofrido. a abstenção da 
publicidade, além de penas pecuniares, in<::lu
sive, a contrapropaganda, uma novidade no 
nosso sistema normativo, a contrapropaganda 
determinada, sempre por ato, e deixamos isso 
ao cuidado _d_o _Ministro do Estado da área 
respectiva. É uma aplicação dessa sanç:?io pa
ra que as empresas não ficassem preocupa
das com esse tipo de sanção, uma sanção 
que nos preOcupamos tanto que deixamos 
a· c-argo do Ministro do Estado. 

No Capítulo da Publicidade, o art. 32 institui 
o direito de arrependimento do consumidor 
nas compras feitas a domicilio, mediã.nte o 
uSo do telefone, o reembolso postal. Uma: no
vidade, também, no nosso sistema normativo. 

COm freqüência, o consumidor, ilaqueado 
em sua boa fé compra assim por erro, de 
a~~?· u~ '!le~cadoria e, nessa hipótese, em 
que ele compra. A venda feita a domiálio por 
telefone ou por reembolso postal, ele poderá 
devolver, tem um prazo _de 7 dias, e tem direito 
de refletir e desistir da compra, contadOs da 

assinatura do contrato e do _r_ecebimento do 
bem, do serviço. Achamos que só nessa hipõ· 
tese poderia estar normatizado o direito de 
arrependimento. 

-Coin relação às práticas abusivas, dentre 
essas práticas, _condicionar, de qualquer for
ma, o fornecimento debens ou serviços, recu
sar o atendimento à demanda dos consumi
dores, o envio de produto ou oferecimento 
de serviços sem solicitação. Isso .é muito fre
qüente, por exemplo: eu recebo _em minha 
casa uma mercadoria, e não_solicitei, não fiz 
o pedido. E até o abuso da ignorância do 
consuniidor para impingi-lo de bens ou servi
ços; isso tudo s_ão práticas que estão sendo 
cOibidas nO Código. - -

Para as cláusulas há um outro aspecto abor~ 
dado: as dáusulas abusivas e os contratos de 
adesão. 

"São nulas, de pleno direito, as dáusu
-las relativas ao fornecimento de bens ou 
-seMÇO""§ abusivas.'" 

Oá~s_ulas .:,busivas si3,o aquelas que s_ão lesi
vas ao interesse dos consumidores. 

- os-artúticios publicitários- e_u vejo aqui 
que o projeto reproduz também essa preocu
pação nossa - os anúndos publicitários e 
demais declarações de vontade Ç"Onstaotes e 
escritos, pré-contratos, vinculam os respec
tivos fornecedores~ para efeito de responsa
bilidade perante os consumidores. É muito 
freqüeõte, mas não tem, não ~xiste essa res
ponsabflídade a nível contratual, mas ela exís
te, essa resj:>otisabilidade, a nível publicitário. 
Isso é muito irriportante, e vejo assim com 
satisfação qUe está mantido aqui nesse projeto 
do Senado. 

Também o art. 39 do nosso anteprojeto dis
ciplina a outorga de crédito, financiamento ao 
consumidor e condições gerais desses res~ 
pectivos_ cOntratos. Dispõe sobre previsão de 
preços, juros, acréscimos. 

O art. 40 pr9íbe, por exemplo, aquelas de
sigil.àdas cláus_ulas de decaimento,_ O consu
midor se via às voltas com __ esse problema 
quanto a uma_ rescisão, ela dá causa de ina
dimplemento, não tem dinheiro para pagar 
o bem imóvel ou móvel adquiridq;__~ntãq hou
v_e uma cláusula estabelecendo a perda total 
das prestações pagas. Essa chamada cláusula 
do decaim~nto.esté! aqui proibida, está vedada 
no nosso projeto, essa cláusula que previa a 
j:ierda total das prestações pagas em benefício 
do credo_r, os contrato_s de _ÇQmpra e venda 
de imóveis ou móveis. 

Por ú(timo, nesse aspecto das cláusulas 
abusivas, o projeto conceitua o contrato de 
adesão. E 56 vejo aqui uma diferença assina
lada pela Prefessora Ada, em que pe_nsamos 
e achamos que seria mais vantajoso que o 
cOntrole fosse efetivado a nível judicial e não 
administrativo, como consta aqui do projeto 
do Senado. Estabelecemos uma responsabi
lfdade de aqui, uma possibilidade, diria me
lhor, de controle das condições gerais dos 
contratos de~ <:~,çl~ão __ perante o Poder Judi· 
ciário. · - -- -
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Por último - para não me estender muito, 
para deixar para os debates, quem sabe, me
lhores esclarecimentos-, no que diz respeito 
às sanções administrativas tiverriOs O -CuidãdO 
de, nos termos do permissivo constitucional, 
credenciar somente a União e os Estados a 
expedir normas gerais e não nos municípios, 
porque a Constituição não prevê a~n;ormas 
gerais próprias às relações de cons:artfo. _ 

Em termos de fiscalização e controle do 
mercado de consumo, aí sim há uma atuação 
concorrente, naturalmente exdudente dos ór
gãos competentes federafs, estaduais, inclu
sive municipaís. E vejo que isso está aqui neste 
projeto do Senado, também. Enunciamos 
uma enunciação que seria não números cláu
sulas ou quais são as penalidades possíveis 
no âmbito das sanções administrativas: mul
tas, apreensão, inutilização do bem e suspen
são de fornecimento de bens. Estão todas 
enumeradas aí. e mais ou menos normadas 
em termos de estabelecer algum critério, al
gum parâmetro para atuação do administra
dor a nível federal, estadual e municipal, e 
sem incorrer no vício do excessivo casuísmo. _ 

Finalmente a contrapropaganda, como mo
dalidade específica de sanção, relacionada 
com a prática da propaganda enganosa. É 
uma novidade no sistema, mas condicionada, 
naturalmente, ao devido processo legal. 56 
poderá ser infligida por determinação do Mi-_ 
nistro do Estado da respectiva área de atua-
ção. -" -= 

Portanto, fazendo um confronto nas exposi
ções do projeto que tramita, aqui, pelo Sena
do, vejo poucas novidades. íalvez a principal 
delas, chamo a atenção-do dispositivo do art 
12, do Senado, que responsabiliza por danos 
o comerciante. . .. -· 

Aco um pouco preocupado com a eiterisão 
da responsabilidade ao comerciante. Em ra
zão dos eventuais danos deveria ser responsa
bilizado o fabricante ou o importador do bem. 
.Assjm, a responsabilidade do comerciante só 
se oferece, em nosso entendimento, da res
ponsabilidade por vício dos bens. Aí sim, todos_ 
os fornecedores, fabricantes, importadores e 
comerciantes. 

Eram essas as ponderações que eu queria 
trazer ao conhecimento dos nobres Senadores 
e das autoridades aqui presentes. 

Muito obrigado. 

o SR.l'RESJOE.I'{TE (Jutahy Magalhães)
Agradeço ao Professor Zelmo Denari pela sua 
exposição e que, na justificaÇão mesmo da 
apresentação do projeto, no final, diz o se
guinte: 

"No âmbito do Ministério da Justiça 
foi criada a Comissâo Especial, integrada 
por juristas de renomado saber e expe
riência, destinada a elaborar anteprojeto 
específico. Dos trabalhos levados a termo 
resultou em texto publicado no Diário Oi
dal da União, fde 4 de janeiro do corrente 
ano, pág. 241 é seguintes. 

A pres_ente iniciativã tem Çior escopo 
transformar em projeto de lei a minuciosa 
proposta de regulamentação da matéria, 

lanÇanâoL assim, ao debate congressual, 
o tema de capital importância que, por 

_ impo,si_ção da Lei Maior, ao Estado, e 
-inãndã:f urgente disciplina normativa. 

Algumas alterações foram introduzidas 
no texto _original, apresentado pela comis
sáo- refe"rida e basicamente destinam-se 
elas a atualizar e aperfeiçOar a tutela legal, 

·de tão relevante o assunto."-

Portanto, aqui está a comprovação de que 
fizemos apenas transportar, para um projeto 
de lei, aquilo que os Senhores estavam pro- -
pondo na área da Comlssâo. 

Como- vou tei qUe-rUe ausefltal-, dirijo-me 
àqueles que estão acompanhando os traba
lhos com interesse _de que ontem encerramos 
o prazo para apresentação de emendas, mas 
as sugestões poderão ser encaminhadas à Co
missão que as levará ao conhecimento do Re
lator e dos relatores parciais. Os trabalhos do 
Senado precisam ser compreendidos por 
aqueles que não os acompanham. Hoje !'"(les
mo estou aqui presidindo essa reunião e os 
horários infelizmente eStão meio atrapalhados 
--..,...e tem também a Comissão de Justiça com 
dÕis projetas de minha autoria, que estão sen
do examinados e não posso estar lá para de
fendê-los, embora faça parte da Comissão de 
Justiça. 

O importante nesta Comissão são as expo
sições feitas por aqueles que vêm aqui fazer 
as suas exposições; são as sugestões encami
nhadas à Comissão e as perguntas feitas pelos 
Senadores para a elucidação de alguma dúvi
da, assim como· o trabalho dos Assessores 
que nos dão o embasamento para essas ques
tões que são levantadas de ordem mais técni
ca. Tudo aqui está sendo gravado e fará parte 
de todo o exame da questão, por parte dos 
relatores. Não é o nómero de presenças que 
irá determinar o _que será importante ou não, 
para n.ós, o que vai determinar o que será 
Importante são as contribufçóes que nos po
derão trazer oralmente ou por estrito. Hoje 
mesmo estou recebendo uma proposição da 
ABNEE, a reSpettO de- algUmas questões le
vantadas aqui na Comissão, do projeto apre~ 
sentado, outras associações também apresen
taram novas sugestões. Por isso, peço descul
pas por ter de me ausentar, pois fiz uma opera
ção há poUcOs dias e segundo o médico, o 
mais importante é o curativo do que a opera
ção; então, todos os dias tenho que fazer um 
curativo durante um certo período, 

Peço ao Senador AfonSo Sancho que assu
ma a Presidência, e as indagações serão feitas 
após a exposição do Dr. Daniel Roberto Fink. 
O Relator soliCitou que fossem feftas indaga
ções, no final para serem dirigidas aos três 
expositores. Permitam que me ausente neste 
momento e deixo a Presidência com o nobre 
SenadQE Afonso Sancho. -

O SR. PRES!DENTE (Afonso Sancho)
COnCedO-a palavra ao Dr. Daniel ROberto Fink. 

·oSR .. DANIELROBERTO F!NK -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, meus Senhores e mi
nhas Senhoras; gostada de agregar às pala
vras da Professora Ada Pelegrini e do Professor 

L____ 

Zelmo Nenari meus agradecimentos pelo 
honroso convite que nos foi distinguido, para 
estar perante o Senado Federal, a fim de pres
tar alguns esclarecimentos do nosso trabalho 
junto ao_ Conselho Nacional de Defesa do Con
sumidor. 

Na exposição que apresentei por escrito aos. 
Srs. Senadores, procurei fazer um rápido apa
nhado de todo o Código, centrando~me um 
pouco mais na questão da organicidade, espe- _ 
cificamente da Fundação, Instituto Nadonal 
do Consumo, que à época da publicação no 
Diário Oficial daquele trabalho que fizemos 
junto ao conselho era previsto_ este _instituto 
no Código do Consumidor. I:: sobre este tema 
que desejo me centrar, já que a Professora 
Ada e o Professor Zelmo, bn1hantemente, fiZe
ram as consideraç_ões que eu tinha rapida
mente, de passagem, feito de forma escrita. 

Quando a Corllissão se reuniu pela primeira 
vez. para que fiZéssemos esses estudos sobre 
o Código de Defesa do Consumlâor, a Comis
são se preocupou em verificar a legislação 
estrangeira, o Direito Comparado Positivo, pa
ra que tivés_semos também ali uma fonte dos 
nossos trabalhos e estudos. Essa legislação 
estrangeira confirmou, a nível do direito posi
tivo, aquilo que de uma certa forma já havía
ITJOS constatado pela nossa experiência indivi
dual, ou seja, a realidade dos paises desenvol
vidos, dos países da Europa Ocidental, dos 
Estados Unidos, é uma realidade distinta des
sa nossa vida na América Latina. A realidade 
dos países da Europa' Ocidental e da América 
do Norte é uma realidade onde a defesa do 
consumidor é feita basicamente Pela socie
dade civil e não pelo Estado. O Estado atua 
supletivamente na defesa do consumidor, sen
do que a organização social é o fator prepon
<:Ierante de pressão, de respeito aos direitos 
dO consumidor. Nos Estados Unidos .existe 
uma associação com 5 milhões de associa
dos, cujo advogado é conhecido no mundo 
inteiro, Dr. RaJph Nader, que tem feito um 
trabalho proffcuo naquele país na defesa do 
consumidor. A realidade da América Latina, 
desde o México, Brasil, Argentina, Uruguai, Pa
raguai, Venezuela, enfim todos os países que 
se preocupam com a defesa do conso:midor, 
não é uma realidade distinta, é uma realidade 
onde o Estado preponderantemente exerce 
a atividade de defesa do consumidor através 
de órgãos públicos; e, supletivamente, de uma 
fOrma muito incipiente, a sociedade civil tem
se -organizado para também exercer a defesa 
do consumidor. Exemplo disso é que a Inter
Mtional Organization Consumem Union, um 
órgão consultivo da Organizaçao das Nações 
Unidas, tem _como princípio não se vincular, 
ou nãO forn-ecer ajuda a organismos estatais 
de defesa do_ consumidor. Ela se preocupa 
mais com entidades privadas. Mas ao s_e insta~ 
lar na América Latina, com seu escritório~ em 
f985, no UrugÚai, a IOCU concluiu que na 
América Latina essa atividade deveria neces
sariamente passar por um fornecimento de 
subsídio técnico aos órgãos também estatais. 
A verdade é que na Europa Ocidental e nos 
Estados Unidos existe_ um respeito muito 
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maior à defesa do consumidor do que na 
América Latina. O que acontece é ·que essa 
organização soda! nesSé;"-países faz com que 
a sociedade_ ou o cidadão estejam ca4ª dia 
mais conscientes dos seus direitos e façam 
com que esses direitos prevaleçam no dia~a~ 
dia das relações de consumo. O que acoritece 
é justamente o co.ntrárlo. O fato de o_ Estado 
estar presente cpmo tutor das relações de_con
sumo, o cidadão vem-se conscientizando de 
uma forma mais lenta, menos veloz do que 
nos países des_envolvido~s_, __ Perceberiios, até 
pela experiência no,Procon de São Paulo, que 
tive _a honra de dirigir, que um órgãO de defesa 
do consumidor, ligado principa1mente à admi
nlstração direta, obedece às normas dessa ad
ministração e, portanto, está sujeita a inúme
ros entraves que fazem com que a agilidade 
necessária a esse órgão -de defesa do consu
ão seja aquela desejada, não faz com que as 
exigências do consumidor sejam atendidas de 
imediato como querem os consumidores em
geral 

Diante dessa realidade do Direito brasileiro 
e do Internacional, havíamos de encontrar 
uma solução. Não poderíamos deixar de men
donar a preocupaçã-o do Estado com a defesa 
do consumidor e também ao mesmo tempo 
não poderíamos deixar que isso ficasse exclu
sivamente ligado ao Estado. 

O Brasil tem uma solução, e muito·pi'6pria 
a essa dificuldade que ternos, que seria um 
órgão da administração indire:ta, que não so
fre, portanto, aquelas dificuldades do órgão 
da administração direta e ao mesmo tempo 
o Estado cumpre o seu dever na defesa Cfo 
consumidor. 

Preocupando-nos ao adotar essa solução 
com duas outras grandes preocupações que 
têm assolado o nosso Brasil de hoje. À pri
meira delas é com relação a preocupação do 
controle do déficit públiCo e o charriadO enxu
gamento da máquina administrativa que pro
curamos algumas soluções _às quais irei refe
rir-me. E também com a_ má_ utilização, que 
muitas vezes se faz, de organismos_ de natureza 
fundacionaL ___ _ 

Com relação a essa má utilização, a Consti
tuição da República, recém-promulgada, esta
belece uma série_ de princípios da adminis
tração pública ligados aos aspectos principal
mente funcionais da a:aministraçãO pública. 
Ali há uma série de controles _deSse:faspe-ctos 
que julgamos salutares e deixamos expressa
mente no art. 97 consignado que o regime 
jurídico do pessoal da fundação obedecerá 
o previsto nesse art. 37 da Constituição Fe-
deral. _ 

.Com isso, procuramos fazer com qüe a 
Fundação não seja objeto de desvios adminis
trativos que podem ocorrer. Com relação ao 
aspecto económico da criação de um- órgão 
de defesa do consumidor na administr-ação 
direta, lembramos que esse órgão de. defesa 
do consumidor tem, em primeiro lugar, O obje
tivo de substituir o COnselho Nacional de Defe~ 
sa do Consumidor. Portanto, não seria a cria~ 
ção de mais um órgão e_sim a substituição 
de um órgão pelo outro, apenas deslocando 

da administração direta, como é o Conselho 
Nadonal_de Defesa do Consumidor, para a 
-administração indireta. 

Tanto isso -é verdade que ao estabelecerrno_s 
o. património da Fundação, no art. 92, inciso 
I, referimos que o patrifnónio será constituído 
pela dÕtação inicial correspondente aos recur-

- sos d~stinados ao Cons.elh_o Nacional de Defe
sa do Consumidor no Orçamento da União. 

EsSe dispositivo visa justamente mantfes~r 
essa preocupação, que as verbas destinadas 
.atualmente ao Conselho Nacional de Defesa 
do Consumidor seriam ?':quelas destinadas à 
Fundação sem o acréscimo de qualquer outra 
verba. E a Fundação teria também uma vanta
gem adicional ao Conselho do Nacional de 
Defesa do Consumidor, que seria a poSSibi
lidade de própria Fundação gerar recursos, 
que o Cobselho Nacional de_ DefeJ3,a do Consu
midor não pode. 

Assim, os recursos deco_rrentes da aplica
-ção do Código de Defesa do Consumidor, pro-
-venientes de decisões judiciais de n.aturez& pe-
nal, de infrações administrativas seriam car-

- · reados à Fundação. Isso não poderia ser feito 
ao Conselho Nacional de Defesa do Consu
midor. Mas poderiam ser carreados à Funda
ção para que ela cumprisse_ as suas finalida

. des. 
Os recursos que constituem, no âmbjto dQ 

consumidor, o Fundo da Lei da Ação -CMI 
Pública, aquele fundo decorrente de conde
nações judiciais por lesões e interesses difusos 
e agora coletivos, também as condenações 
ali carreadas poderiam ser trazidas à Funda
ção para que ela cumprisse as suas finalida
des. Essas duas fontes de receita seriam muito 
~oáveis ~ Fundação, evitando-se, com isso, 
que ela necessitasse, cada vez- rilais, d~ recUr
sos provenientes do T escuro. 

A Furi.daçaO teni ·aquelas va'ntagens tradi
cionais, possibilldadés de recebimentos de 
doaÇOes; legadoS -e COntribuições em ge·ral, 
qu-e o Conselho Nacional de Defesa do CorisU
rrifdor não tem, por eStar iriSerido na ctdnli.Ots
traÇão -direta; e também a possibilidade da 
Celebração de convênios, através da Funda
ção, para que organismos privados possam 
também financiar programas em defesa do 
cOnsumidor à Fundação. 

Com esses dispositiVos nós procuramoS sa
nar essas preocupações, tanto no aspecto da 
observância do princípio da boa administta
ção na Fundação quanto os aspectos e-conô
ililOOs que, hoje em dia, estão na ordem do 
dia, digart:JOS ~ssim, das preocupaçõeS do 
combate do déficit público e ·do combate da 
inflaçã_o._ Não acrescentamos nenhuma des
pesa, nós apenas carreamos os recursos exis
tentes do Conselho à Fundação, criando ou
tras possibilidades para que a Fundação gere 
rec.ursos próprios. 

Eu gOStaria de acrescentar, entre as atribW
çOes da FundaÇão, _algumas que procuràm 
justamente fazer c_om que a organização_ social 
eXistente, hoje, que é muito incipiente, nós 
não temos hoje nenhuma organização; ri"e
nhuma associação de defesa do consumidor 
que tenha âmbito nacional ou até_ estadual, 

que seja capaz efetivamente de defender os 
interesses do consumidor. 

A Fundação se preocupou com esses as
pectos e previu, dentre as suas atribuições, 
ã j:>õSSíbiltdaae a e -incentivar. inclusive, com . 
recursos ·financeiios e outros programas espe
Ciais, a formação de -.entidades de _Qefesa do 
consumjdor pela põpülãção, Ou seja as entida
deS privadas, pelos órgãos estaduais e muni
Cipais. Com esta preocupação, a Fundação 
poderá fazer programas de auxílio a esses ór
gãOS privaaos e públicOs, na _esfera Estadual 
e Municipal, para que possam esses órgãos 
desenvolver, a nível local, melhor a defesa do 
consumidor. 

Uma outra novidade, em termos de atribui
ções q-ue a Fundação trouxe, foi a posSibi
lidade de requisitar bens em quantidades sufi
dentes para fins de estudos e pesquisas, com 
pOsterior Comprovação e divulgação dos seus 
resultados. Fui um dos que mais batalhei pela 
inclusão dessa atribuição, porque eu, na Dire
toria do Procom gostaria muito, em inúmeras 
passagens, de realizar estudos comparativos 
de diversos produtos_, para que nós pudés
semos informar ao corisuinidor a respeito de 
quais os produtos que ele está consumindo, 
e qual a qualidade e a segurança de cada 
prOduto. Se nós pensarmos, por exemplo, a 
nível de um automóvel, fazer um estudo com
parativo de todos os automóveis eXIstentes. 
Seria necessário que se fizesse_de_ todos para 
que não houvesse distinções. Se nós pensar
mos entâo, nesse estudo comparativo, nós va
mos ver que o órgão_-de__defesa do consu
midor, não tem a menor condição de adquirir 
esses bens, para que pudesse fazer esse estu
do comparativo. Nós nos preocupamos com 
a possibilidade da requisição desse bem à in
dústria diretamente e depois a comprovação 
da utilização desse bem, a finalidade dos estu
dos e da pesquisa, e a divulg&ção dos resulta
dos, a nível dos consumidores. Isso vem -a 
sanar uma dificuldade_ material do órgão de 
defes_ado çonsumldor, por ausência de recur
s_os _em geral. 

Uma outra novidade que as atribuições da 
Fundação traz é a possibmdade de encami
nhar projeto de lei ou ariteprojt?to de lei, por 
intermédio -do Ministélio da Justiça, já que a 
FundaÇão está Vinculádã-ao Ministérío daJ~~
tiça, ao Congresso Nacional, bem conJO ser 
ouvido com relação a projetas de lei que ver~ 
sem sobre preços, qualidades, quantidades e 
segurança de bens e serviços. 

É urna tentativa que se aá à F"und~ção _de 
sugerir aper~eiço<.~mentos legislativos, aperfei
çoamentos esses que são, via de regra,. Oriun
dos das dificuldi:ldes_ que o êirgão de defesa 
dá coríSt.iii-tidor enfrenta no dia-a-dia. E por 
outro lado, em contrapartida, a Fundação seria 
ouvida naqueles projetas de lei que ver_sem 
sobre preços, qualidade, quantidade_ e segu
rança de bens de se!Viços, para que ela pudes
se tarribéiõ _opinar, Parã que ela pudesse con· 
tribuir, com o fruto de sua experiência,com 
oS legisladores em geral. para que a legislação 
pudesse se aperfeiçoar o máximo possível. 

Nesta forffia é que- n65 ConcebemoS a Fun
dação, preocupados, ao mesmo tempo, em 
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trazer ao Brasil os mecanismos que os países 
desenvolvidos que funcionam e funcionam 
bem, que é a organização-social e ao mesmo 
tempo, não ficarmos amarrados a uma estru
tura às vezes lenta do Estado na defesa do 
consumidor. A defesa do consumidor exige 
uma resposta pronta, uma resposta rápida, 
que às vezes, como digo e repito, os órgãos 
da administração direta têm dific-uldades de 
dar ao consumidor. 

Recentemente, a CorrifSSã0ii1tendeu pela 
manutenção do Conselho Nacional, como 
uma opção, deixando as atribuições a que me 
referi, também como atribuições do Çonselho 
Nacional de Defesa dO Consumidor. 

Em rápidas linhas, eram estas as conside
rações que desejava fazer a respeito da Funda~ 
ção. Novamente agradeço aos Srs, Senadores 
pela oportunidade é(ue nos foi dada em vir 
aqui expor esses esclarecimentos, e me colo
co à disposição de V. Ex!~S, para quaisquer 
eventuais indagações que possam surgir. Mui
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Afonso Sancha) -
A Comissão agradece a contribuição do Dr. 
Daniel Fink. - -

COm a palavra o nosso ilustre Relator, para 
fazer as indagações que forem necessárias._ 

O SR. RELATOR (Dirceu 'tãrrieiro) .:.._Que
remos cumprimentar o Presidente e a todos 
os participantes desta Comi.sS!o. Pretendía
mos fazer algumas indagações e segundo a 
própria decisão do Presidente, que anunciou 
perante esta reunião de abrir também algumas 
indagações diretamente aos Srs. Assessores, 
se assim acharem mais pertinente, dado que 
são profissionais específicos da área. 

Coméçatíamos, n-Ef ordem das exposições, 
Inicialmente fazendo algumas indagações à 
Dr' Ada Pelegriní. Começai-em os Cbm a execu
ção relativa às sentenças proferidas. A indaga· 
ção é se elas são suficientemente--ágeis, de 
sorte que permitam rápida satisfàçãCi do cré
dito, do dinheiro reconhecido judicialmente. 
Houve quem levantasse a questão do juizado 
de pequenas causas para tratar lSSO Cori1 efei- . 
tos mais sumários. 

DRA. ADA PELE:GRJNI- Realmente, gran
de preocupação nossa, que está retratada fiel
mente no projeto do Senado, é quanto ao 
acesso rápido e fácil à Justiça por parte do 
consumidor. 

Faço esta introdução para depois chegar 
especificamente à execução. c-ornO eU- disse. 
está previsto tanta a via individual, como a 
coletiva. A via coletiva naturalmente pelo rito 
especial que está previsto aqlJL A via individual, 
dependendo do valor da causa, freqüente
mer.te, se darâ através de juizados especiais 
de pequenas causas. --

No art. 59 - salvo engano meu- do proje
to, está previsto exatamente toda uma série 
de normas que visa a uma políÜca nacional 
de consumo, e entre eSsas rioimas está exata
mente a de incentivo à criação de juízados 
de pequenas causas. 

Com relação à execução, e.S:Pêaficamente, 
haverá de se fazer uma distinção. Se se trãta 

de uma execuçàb em ações coletivas, a ques
tão está prevista a partir do art- "82, com relação 
aos danos sofridos individualmente, e se diz 
que também essa execução pode s_er coletiva. 
Então, a idéia seria a sentença condenatória 
coletivamente obtida, liquidações de senten
ças individuais, para que haja apuração quanto 
aos danos, e depois uma execução que de 
novo poderá abranger uma série de consumi
dor_es já exeqüentes, facilitando, apressando 
exatamente essas execuções coletivas. 

Com relação às ações individuais, aí vai ha
ver necessidade urgente de reformulação da 
lei de pequenas causas, da lei federal. Por quê? 
Porque essa lei, na medida em que represen
tava uma grande novidade para o nosso siste
ma jurídico, não se preocupou com-a eXécu~ 
ção das sentenças. A Lei das Pequenas Causas 
cuida apenas do process·o de <:-onheclmento. 

-Aliás, no projeto inicial, de que particip-ou o 
Dr. Kasua Watanabi que hoje deveria estar 
aqui, exatamente a repeito dess_as questões, 
também se CUidava de uma execução acele
rada,- de uma execuçao simplificada, de uma 
execução que Se fiZesse por bloco de exeqOen
tes, de maneira a não tomar tão procrastinada 
a tramitaÇão do proc·esso de execução. Mas, 
na verdade, naquele momento político não 
houve possibilidade de se cuidar também da 
~exécução. E houve. até, então, uma cessão, 
uma barganha, dig@.mos assim, em termos 
de tramitação legislativa, para que, pelo me
nos, alguma coisa fosse aprovada, em termos 
de juizados especiais de pequenas causas. E 
assim foi. Assim veio a lei. E os juizado~ exis
tem, em diversos Estados da Federação, pres
tando relevantíssimos se!Viços, sobretudo aos 
consumidores. 
- Devo, até, dizer que, no Estado de São Pau

lo, em nosso Estado, os juizados de pequenas 
causas _têm sido muito solicitados por c_onsu
midores, a título indiVidual, por questões de 
vfcio de produto, de fábrica, etc. . . 

A Constituição Federal, no art. 98, inciso 
l, _expressamente prevê que os juizados espe
ciais, de causas de menor complexidade eco
flÔfi:tica, devam ocUpar-se também da exe
cução. 

De maneira que vejo, muito premente, a 
necessidade de reformular a Lei das Pequenas 
Causas, exatamente para que por ela seja re
gulada também uma exec:ução que pode ser 
mais simples, mais célebre, e sobre a qual, 
aiiás, repito, já as normas do projeto ditavam 
as linhas gerais. 

· Estas eram as considerações que eu podia 
.t~er~ ----------·-- --

0 SR RELAtOR (Dirceu Carneiro)- Nós, 
aqui, temos recebido depoimentos de diversas 
origens e pontos de vista, inclusive, conflitan
tes. 

"Assim, gostaríamos de levantar algumas 
questões, o que não significa qualquer posição 
de quem as faz. É apena~ uma questão de 
se esdarecet e estabelecer ama reflexão, com 
mais dados e mais argumentos. 

As entidades comerciais normalmente ale
gam, no _caso da devolução dos bens, que 
istO pode criar uma instabilidade, uma insegu
rança muito grande em relação aos vende-

dotes. que não teriam certeza, num determi
nado período, se h:lviam, realmente, efetivado 
um negócio ou não. Como isto poderia ser? 

A SRA. ADA PELEGR!Nl ~ Creio que-esta 
questão será melhor respondida pelo Profes
sor Zelmo Denari, porque diz respeito, exata
mente, a esta parte de devolução, se V. EX' 
me permite. 

O SR. RE1ATORJD1fCiUCaiTlciro) -ESteja 
V. 5' completament-e a vontade. 

O SR. ZELfvtO DENARl - Como fiz sentir 
em minha exposição, as sanções, em hipó
teses de vícios de qualidade do bem, são três, 
e a que mais preocupava é a da substituição 
do bem, como uma alternativa. Sim; porque 
são sanções aitemativas, não? O consumidor 
não quer isto. Posso substituir, posso ter a 
restitulçâo do que paguei, ou posso pedir aba
timento de preços? 

A substituição nos preocupava, porque, se 
há um defeito no bem, que possa ser reparado 
por um conserto, por que o substituir? 

Foi por esta razão que introduzimos, na últi
ma reunião, que essa substituição do bem, 
por outro da mesma espécie, será feita sempre 
que o vído náo puder ser sanado no prazo 
de 60 dias. Seria um dado, então, que já res
ponde a esta preocupação do comerciante, 
ou do industrial, ou seja, ele só substitui na 
hipótese de não haver possibilidade de ser 
sanado o vício em 60 dias, que -é um prazo 
mais que suftciente para qualquer indústria 
responder pelo produto. 

O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- Slm, 
a questão da devolução, o arrependimento. 

O SR. ZELMO DENARI- O arrependimen
to no prazo de 7 dias? 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Sim; 
devolve o bem. 

O SR. ZELMO DENARf -.Sim. O arrepen
dimento não estendemos a todas as hipóteses; 
só em caso de haver um fornecimento a domi
c:i1ío, por telefone, por reembolso, quando é 
mUlto freqüente o consumidor ser induzido 
em erro, porque donas-de-c::asa, geralmente, 
é que fazem o contrato. 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Pro~ 
vavelmente, terá esta questão uma dimensão 
bem maior do que hoje, na medida em que 
se faça compras por rêde, tipo informática, 
por computadores. 

O SR. ZELMO DENARI - Não é bem par 
Isto, Senador. Temos um parâmetro. 

Tenho uma informação de um amigo -
e é bom, até, contar histórias, não é? 

(Jm coJega meu esteve, recentemente, nos 
Estados Unidos, e comprõu ·uma televisão, 
mas numa cidade vizinha, viu a mesma televi~ 
são por uma diferença de preço muito grande. 
Ele, simplesmente, comprou a outra televisão, 
e chegou à primeira firma:, devolveu a primeira 
e recebeu o preço. O direito _ao arrependi~ 
menta, puro e simples, de uma compra que 
ele fez, não a domicílio. Já existe esta prática 
nos Estados Unidos. Não chegamos a esse 
extremo, porque estamos no 'Terceiro Mundo! 



Agosto de 1989 .. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Sábado 5 3629 

Mas achamos que devemos proteger o consu
midor,quando se trata de_alguém, vamos dizer' 
assim, que chega à residência _e, de certa for
ma, vende a mercadoria ali, sem possibilidade 
de escolha, de refletir se _aquela compra é_ 
apropriada ou náo, se é ade_quada, no caso. 

Achamos, então, que ~ria um avanço. 
Devolvo a palavra à Professora Ada Pele

grini. 

A SRA. ADA PELEGRINI - Gostaria de 
acrescentar alguma coisa, até uma colocação 
de ordem geral. 

A preocupação da Comissão, não- sei se 
teria chegado a esse desiderato, mas· foi de 
faz.er urna proposta que fosse consentânea 
com a nossa realidade. Não estávamos legis
lando para a Suécia;-·nem pãra os-Estados 
Unidos, porque, se assim entendêssemos, po
deríamos chegar a esse ponto de evolução, 
em que as lojas recebem -mercadorias, em 
devolução, dentro de um certo período, sem 
necessidade de qualquer alegação; ao puro 
arrependimento_, E claro que estamos come~ 
çando o caminho de relações de consumo 
mais desenvolvidas, mais equilibradas. Então, 
sempre tentamos escolher uma posição de 
equilíbrio. Não chegamos a esse ponto, mas 
também não quisemos, nessas hipóteses _de 
venda a domicilio, ou de venda por telefone, 
deixar completamente desprotegido aquele 
consumidor_ ~es_avi~do, que, sob o impulso 
do momento, pode fazer uma compra sem 
estar bem seguro do que está fazendo. 

Voltando também um pouco, já que esta~ 
mos falando nisso, com relação àquela substi~ 
tuição do bem, quando há um vício de_sse 
mesmo bem, o Professor Zelmo Denari não 
fez referência a uma Outra nonna que introdu
zimos agora, nesse nosso último encontro Qa 
Comissão, depois de realizado o I Congresso 
doCons.umidor, em_5ão Paulo, há duas.sema,~ 
nas, e é uma norma que também \lem dimen
sionar, vem lírriifar, de qualquer forma, essa 
possibilidade de su_bstituição do bem quando 
apresente ví.eio, ou seja, introduzimos um § 
1 ~ a esse artigo, que creio seja o a.rt. 39 "a 
responsabilidade por danos" - em que um 
bem não é considerado defeituoso em I:aião 
da colocação posterior, no mercado, de outro 
de melhor qualidade. Essa é uma regra que 
nos foi sugerida pelos obseJVadores estran
geiros, pelos convldados estrangeiros que es
tavam presentes_ ao congresso, para evitar, 
exatamente, que_se possa considerar defei
tuoso_um bem, só pelo fato de ele ser obsoleto, 
porque o novo produto mais moderno seja 
colocado em circulaçáo. 

Também com relação aos serviços, acres
centamos um parágrafo equivalente. no sen
tido de que um s_erviço não se considera defei: 
tuoso em razã.o da adoção posterior de nor
mas técnicas, Creio que, com isso, os Srs. 
Senadores e os j::freSenteS podem perceber 
que a preocupação da comissão contin._ua na 
busca de um ponto de equilíbrio. 

O SR. RELATOR (DirCeu Carneiro)-:-A pro· 
pósito dessa obseJVação, temos alguns aspec
tos que já aconteceram; foi quando se lança· 

ram os motores a álcool, os quais teriam uma 
durabilidade de cerca de 40 mil quilômetros 
e posteriormente poderiam alcançar até uns 
300 mil, quem sabe? Mas, neste caso, não 
se configurà uma certa lesão vorque, na reali
dade, a expectativa de uma pessoa que com
pra um carro- não é a- de que o motor tenha 
uma durabilidade tão pequena como essa e 
praticamente essa evolução tecnológica foi fi-: 
na:neiada pelo consumidor, em parte, já que 
se colocaram milhares de motores. 

A SRA ADA PELEGRINI-V. Ex' está, ago
ra; ColOcarido o pontõ de viSta do consumidOr, 
nao teni a-menOr dúvida. Também não me 
Qáreee }iisto que se p~ssa pretender a substi~ 
tuíç.ão do bem, porque novas normas técnicas 
poSteriores tenhãri"J Ievàdp à- introdução no 
mercado de um bem mais satisfatório, Nós 
não- havfanios colocado ínfçialmente esse dis
poSitivo, mas, realmehte; rios pareCeu que se
na necessário" a,meo_!_zar uin pouco essa possi
bilidade de vislumbrar um vício no produto 
em f~mçã_o de um_ avanço tecnólógíco que 
também não poderia ser previsto. É verdaâe 
Que,- de certa forrria, fica penalizado o consu
midor que acaba tendo de se servir de um 
produto de inferior qualidade. Mas é também 
V€idade que, qUando o prodUtor fez esse pro
duto, o fez dentro daquelas normas que _eram 
as melhores, naquela época, no mercado. 

Então, dei esse exemplo exatamente. para 
que- os nõve Senadores e os presentes verifi
casSem coino--a nossa --preocuPação é real
mente a de legislar para o Brasil que nós te
mos. Também não podemos, no nosso enten
der, fciimi.llar regras tão avançadas que pos
sa:mp-ôf em crise ó Próprio mercado de con
S:r..irri6, p-orqUe o Código do Consumidor, em
bora seja ·cnamádo de Defesa do Consumidor, 
-na-Verdade é um código sobre as relações 

~ -de consumo e o consumidor é um dos prota
gonísfa;S. Mas o produtor taffibérri tem a sua 
necessidade de não sofrer, enfm, tendêndas 
extrern.:idãS. 

O SR. RELATOR (Dirceu C~melro) -Mais 
uma questão sobre os contratos de adesã.Q, 
que foram tratados ap~nas com um dos con
troles, o judicial; e poderia ser feita uma refle
xão sobre_ a posgjbüidade de estab~(ecer mais 
de um Controle, administrativo, também, além 
dO judi_cial? 

A SRA ADA PELEGRINI - Nesse ponto, 
já colocamos a nossa_ pr~cupação com o 
controle administrativo. A primeira vista, é 
multo sedutor o controle prévio administrativo, 
até porque evita um acúmulo de demanc41s 
e-urifa necessária manifestação do Poder Judi· 
ciário. Mas não nos esqueçamos que temos 
as ações coletivas. O acesso à justiça, por in
termédio de uma associação Qe um órgão 
público;·dO Ministério Público, para ftXar condi
ções gerais de contratos de adesão, pode ser 
feito de uma vez por todas, exatamente porque 
uma vez exercido _esse controle pelo Poder 
Judiciário em via coletiva depois acaba a ques
tão, e essa decisão se estende a todos. 

E achamos que olhando a nossa realidade, 
seria um pouco temerário confiar a órgãos 

\ 

administrativos, nesse Brasil tão diferente de 
região para região, üm Controle prévio das 
condições gerais. Mas é uma questão que fica 
em aberto como todas essas_ em que.justa
mente o desafio é encontrar um ponto de equi
líbrio.-

O SR. "RELATOR (Dirceu Carneiro)- Não 
havia incompatibilidade de ambos? 

A SRA. ADA PELEGRINI - Não, não have
ria. Poderia haver os dois. 

O _SR. ZELMO DENARl -Preocupou-nos 
também, Senador, a possibilidade do abuso 
de poder. No âmbito da adminsitração, quais 
contratos de adesão seriam fiscalizados? Por 
que _este e não aquele contrato de adesão? 
Deixamos que todos os legitimados ~ no Mi
nistério Público -:- pudessem ingressar em 
juízo para rever essas condições gerais do_con~ 
trato naquelas hipóteses que clamariam por 
maior at~nção, que exigiriam ritãtór interesse 
público, que viessem a ditar a necessidade 
da revisão das condições gerais desse con
trato._ 

O SR. DANIEL FINK - Se _o SenhOf m-e 
permite um adenda às colocações já fe"itas. 
Hoje, nas relações de consumo há uma diver
sidade tal dos contratos de adesão, que fica 
difícil um órgã<;> só ou a existência de inúmeros 
órgãos administr-ativos que fizessem a revisão 
desses contratos de adesão. São contratos-de 
ade"são: São cont!-átos de seguros, de trans
portes, de consórcios, de planos de saúae; 
até~Coritrai:Os-de bCação, hoje, são praticã
mente contratos de adesão, sho formulárioS 
impressos onde se assina e sena muito difícil, 
administrativamente, que um úrilco órgão fi
zesse o controle dessa diversidade, ou que 
vários órgãoS -admiriistrativos- fíiessem esse 
controle, o que não exdue, evídentemente, a 
possibilid_ade de o Ministério Público, através_ 
dos meC<Jnismos legais, poder fazer, _mas a 
revisãO-judicial também seria razoável ' 

O SR. RELATOR (Dirceu Carrieiro)- Creio 
que já podemos passar à_questão da prestação 
de" SerViÇos pelo Estado. Comó seria caracte
rizada a penalidade pelos agentes da presta
ção de seJViços? Em última instância, o Estado 
é que é o responsável, mas ele faz por intér~ 
médio de agentes. Como ficaria- essa forma 
de responsabilidade do agente? 

O SR. ZELMO DENARJ- Essa é uma preo
cupação, tenho a impressão de que precisaria 
estar firmado aqui que os órgãos_ públicos e 
empresas concessionárias respondam pelOs 
serviços adequados, eficientes _9u _seguros -
issç:> já é função jurisprudencial, e mesmo a 
função jurisdisprudencial atribui a responsa
bilidade ao Estado ~los ates praticados pelos 
seus agentes; é uma _responsabilidade objetiva 
pura e simples, e acho que isso aí já está 
em s_uposto. Se quisermos aqui Colocar a res
ponsabilidade, principalmente nas permiss[o
nárias nas concesstonárias, estender os servi
ços adequados, eficientes e seguros, para que 
amanhã 11ão se diga que estaóamos legislan
do só__em detrimento de empresas, de presta
dor.:~_s de se_rviço do domínio privado e não 
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nos teríamos preocupado com os serviços 
prestados pelo Poder Público, então, também 
no poder público, uma hipótese de serviço_s 
prestados, se o serviço suscitar num dano -
e isso ocorre_ com muita freqúência nas ques
tões de estradas de ferro, nos acidentes -
então aí haverá a responsabilização do órgão 
público. Agora, é sempre com o suposto de 
que não -importa o agente - é a teoria do 
risco, que está consagrada na jurisprudênc:ia 
- e suposto aí com essa responsabilidade 
do Poder Público. 

O SR. RELA.TOR (Dirceu Carneiro) - E 
o executor, o agente do Poder Público, tam
bém já estaria ... 

O SR. ZEIJ.10 DENARI - O executor seria 
responsável, mas pela via regressiva do Esta
do. Primeiro, o Estado paga; depois, regressi
vamente, há uma ação contra o executor. Nor
malmente, não acontece mais isso por desídia 
do Poder Público, que nunca vai atrás. Ás ve
zes, há uma possibilidade dessa ação regres
siva, que ela não acontece. Mas, como primei
ro enfoque, o órgão público é responsável. 

O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- Isso 
seria similar àquela da solidariedade do co
merciante com o produto ... 

O SR. ZELMO DENARI - Exatamente, 
ação regressiva a posteriori 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ...:..... Mais 
ou menos sobre o mesmo assunto, ao estabe
lecer as penalidades para a prestação de servi
ços incorreta ou insatisfatórfã;- aófiu~Se cairli
nho para o julgamento baseado em critérios, 
algumas vezes de natureza subjetiva, ou seja: 
como, na prática, poderá ser medida a satisfa
ção do consumidor quanto à prestação de 
serviços? 

O SR. ZELMO DENARI - O fornecedor 
de serviços, quando presta serviços ao consu
midor, o critério que torna o seiVIçO inade
quado ao _consumo, naturalmente, é um crité
rio do consumidor. Se ele entende que o servi
ço foi prestado inadequadamente, ele pode 
exigir a reexecução do serviço, a reestituição 
da quantia paga, e vai um pouco haver a im
propriedade, a inabilitação ao consumo, um 
pouco _de trabalho do Poder Judiciário, que 
vai considerar cada hipótese. A preocupa.çao 
nossa aqui foi _das sanções. Como sancionar? 
Então, nos pareceu que a reexecução do servi
ço é muito importante, inc~usive essa reexe
cução do serviço poderá ser confiada a tercei
ros capacitados, por conta do fornecedor de 
serviços. 

No § 29, consideram-se impróprios - quer 
dizer, uma presunção..:..,... os s·ehiiços prestados 
nos acordos. Claro que é uma coisa um pouco_ 
elástica, mas estamos sempre inovando, em 
termos de que são normas gerais de relações 
de consumo, Tivemos o cuidado de nos situar
mos em -ocasiões, particularizando muitas 
dessa normas. 

Uma outra particularidade muito importante 
que quero apontar, quando o fornecimento 
vai para o banco em reparação a qualquer 
bem, considera-se implícito a obrigação de 

_ entregar componentes de reposição novos, 
salvo autorização do consumidor. Deveria vir 
toda uma cartela, para estabele_cer alguns cri
térios, al9uns parâmetros e dizer o que é im
próprio e 6 que não é adequado a consUmo, 
em se tratando de fomcimento de serviços. 

Tudo isso é novidade, como disse, e a pres
tação de serviço não está (inaudível), nem a 
previsão de fornecimento de serviço. Estamos 
aqui inovando o sistema normativo e introdu
zindo responsabilidade por vícios de serviços. 
Sentimos que vamos encontrar alguma difi
culdade, mas nos recusamos a essa hipótese, 
que nõs pareceu muito importante. 

. o:sR .. DÃN1ECFINK - Se oJ'rol. Zelmo 
Denari me permite aderir ou aditar um pouco 
às suas considerações, nas relações de presta
ção de serviço existe uma base_contratu_al. Ain
da que esse contrato seja instrwnenta1izado 
por um simples pedido, como se costuma 
fazer geralmente, ali está instrumentalizado 
um contrato, E se o consumidor c_o_ntrata, para 
que se faça, por eXemplo, uma dedetização 
ou um armário_na sua residência, a· prova ou 
verificação de se esse serviço foi ou não reaJi
zadq_ é uma verificação probatória. Isso deve 
ser oQjeto .de prova. Não bastará uma simples 
aJegação do_consumidor que_ele está insatis
feito c_om o- serviçO, maS sé fOi contratado 
um armário em tais e quais condições, aquele 
aini.ário.-sendo feito de_ssa forma; Será objeto 
de uma prova evidente, e o consumidor não 
tem o que alegar mais. 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- O 
posicionamento_ que o Dr. Zelmo Denari to
mou em relação à solidariedade do comer
ciante, do distribuidor, como ela seria enca
rada_ na questão do importador, visto que o 
fabricante nao está sOb a jurisdição do nosso 
território? 

O SR. ZELMO DENARl- Justamente por 
isso, Exa Por não PodermOs normatizar à res
peitO de un1fá5rlcahte domiciliado no-exterior, 
entendemos que o importador deve ter muita 
caUtela quando importa bens. Acho que deve
ria até ter um Contato corri O fabricante no 
exterior, porque ele está_introduzindo no mer
cado de consumo uma ml'!rcadoria que não 
passou pelo crivo da nossa legislação, do nos
so controle. Então, aí, ousamos introduzi-lo 
também como responsável... 

O SR.. RELATOR (Qirceu Carneiro) - O 
Senhor também concorda com a ... eu não 
tinha ... 

A SRA. ADA PELEGR!Nl- A discordância 
é com ·relação ao comerciante por vícios de 

_ fabrlciiçãO:Ê a diferença" entre-os projetas. 

O-SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- No 
caso aí, a responsabilidade seria do impor~ 
ta dor. Se_ ele for comerciante, é outra questão 
també1n. 

A SRA ADA PELEGRINI- J:: só do comer
ciante que discordamos que se insira como 
cc-responsável; mas a importador, sem dúvi
da nenhuma. 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro).:...._ Per
feito. E essa questão da propaganda de produ
tos nocivos à saúde, um caso sempre muito 
citado, muito chamado aqui, que é a_ questão 
do fumo, bebidas alcoólicas, ou coisas desse 
gênero? A responsabilidade é do comerciante 
ou da empresa de propaganda, no caso da 
veiculação? 

O art. 27 dispóe que ... 

O SR. DANIEL FINK- Parece-me que está 
no parágrafo único do art. 25 do Projeto. 

-- -A SRA. ADA PELEGRINI-Tivemos acesso 
a esse projeto somente agora e não foi possível 
as anotações correspondentes . 

O SR. RELATOR (Dirceu Çameiro) __:.'E 
proibida toda_ publicidade, por qualquer meio, 
capaz de induzir o consumidor a se comportar 
de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde. 

E <;~f vem o motivo seguinte, do projeto do 
Senado. 

A SRA. ADA PELEGRINI- "É proibida toda 
publicidade, por qualquer meio capaz de indu
zir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa a sua saúde e segu
rança." 

Queremos dizer que nós,_ quando cuidamos 
desse assunto, inici.3Jmente havíamos até pen
sado em algumas regras de natureza ftScaJ, 
por exemplo, que penalizassem a propaganda 
de produtos nocivos à saúde: cigarros, arrrias, 
coisas desse tipo. Lembro-me muito bem de 
que havia até uma proposta que nós examina
Il'I;OS, do Prof. Fábio Comparato, no sentido 
de que essas despesas de propaganda com 
relação a esses produtos não poderiam ser 
abatidas como despesas, creio que se cha
mam operacionais, não sei bem o termo con
tábil. 

Achamos que_estar:nos propondo uma le
gislação por intermédio de normas gerais, que 
devem estar incluídas· no Código do Consu
midor. Não podíamos descer a muitos deta
lhes com relação a cada assunto desses, por
que, se assim o fJzéssemos, teriamos uma dis
ciplina muito mais minuciosa nos campos ci
vil, penal e administrativo. Essa i'egra, de natu~ 
reza geral, poderá depois, eventualmente, ser 
detalhada. NóS dissemos que é pro-ibida -essa 
publicidade, deixando uma norma mais em 
branco para ser preenchida com o tempo, pela 
construção jurisprudencial e eventualmente 
também com algumas normas especificas 
que venham a estabelecer um rol de produtos 
considerados prejudiciais ou perigosos à saú
de. 

V. Ex" se lembrará certamente da questão 
que se colocou também nos trabalhos da 
Constituillte com relação ao cigarro, :mas a 
íihica coisa que se determinOu naquela fas-e 
era de que devia haver uma advertência, veicu
lada junto a propaganda, quando se tratasse 
de produtos perigosos nesse sentido. Então, 
nós também não quisemos avançar mais do 
que isso, preferimos deixar uma norma de_ 
índole geral, que poderá depois ser especi
ficada legislativamente ou preenchida pela ju
risprudência. 
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O SR. ~ Devo aditar - agora 
me !ocalizei- que, logo no intrólto do Capi
tulo 39, art 9", diz-se que o fornecedor_d.e bens 
e serviços potendalrnente nocivos ou perigo
sos à saúde deverá, nos rótulos que açompa
liha, informar de maneira ostensiva a respeito 
da sua noclvid.;~de,_ s~ prejuízo da adoção 
de outras medidas de segurança cabíveis, e 
que o bem adequadamente utilizado, se for 
continuar apresentando o alto grau de nocivi
dade, poderá ser retirado do mercado, Seria 
uma sanção a_ ~:etirada do. b.em do merc~do, 
por iniciativa do próprio fomecedor, mediante 
acompanhamento_ das_au,torid~ç:le:s compe
tentes. 

A sanção está aqui relacionada. 

O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- Na 
última indagação,-o Dr. Daniel Fink tratou am
plamente da questão da Fundação. EsSa Fun
dação não constou-da última versão da pro
posta. 

O SR. . -Nós acabamos optando, 
na última versão _da proposta, até sem prejuízo 
da instituição da Fundação, por uma nova no r
matização do próprio Conselho. 

O SR. RELATOR (DirceU Càfneiro) - En
tão, a indagação que faríamos era sobre_ o 
porquê- da sua_ de:f~sa. _Seria uma retomaçla 
da questão da Fundação? 

O SR -Eu-nie baseei no que o ante-
projeto trouxe,_ou melhor, que o Projeto n~ 
97, e procurei fazer uma exposição acerca da 
Fundação, conforme prévfsta. A Comissão en
tendeu novas normas a respeito de um siste
ma nadonal de defesa do consumidor, onde 
se prevê essas atribuiçõe_s do próprio Conse
lho ou se reformulasse e:SSª-~ atribuições e dei
xasse a um<} legislação posterior à própria es
trutura do Conselho, como isso se daria. 

Na minha poslção pesSoal, preferi, desde 
o iníclo, e prefiro, a adoção da solução da 
F-undação pelas razões que já expus. 

A SRA. ADA PELEGRINI- Devo acrescen
tar que, na verdade, essa última posição da 
Comissão, suprimindo a Fundação e reestru
turando o Conselho, foi uma conseqüência 
de muitos ataques que a idéia da Fundação 
estava recebendo. Parecia, realmente, que es
távamos querendo criar um cabide de empre
go ou algo parecido; Evidentemente, não era 
essa a intenção, nem é essa a conotação que 
vem tendo a Fundação. Porém, diante de tan
tos ataques, pareceu-nos mais prodente de
sistir de nossa primeira idéia para avançarmos 
o sentldo de uma reestruturação do problema 
C-onselho, naturalmente, sem embargo- isso 
Já está dito -, de uma reestruturação que 
leve em conta a possibilidade da questão de 
uma Fundação. Eu cUria que foi mais uma 
escolha política. 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Per
feito. Segundo o Sr. Presidente, os assessores 
teríam mais alguma indagação? Solicitaria 
que fossem breves, porque o Sr. Presidente 
já nos está chamando a atenção pela questão 
do tempo. 

. O.SR- PRES!J;)ENTE (Afon,;o Sancho) -
GoStaria, ínida1mente, de conceder a palavra 
ao Sr. Flávio Loureiro. 

Q SR. FlÁVIO LOUREiRO- Sr. Presidente, 
pediria que o Dr. Nelson Pires fizesse essa 
exposição em nome da entidade. 

O SR. PRESiDENTE (Afonso Sancho) ~ 
V. ~ tem tiês ffiirtútóS, devido ao adiantado 
da hora. 

.O. SR. NELSON PÍR.ES - Pois _não. t um 
prazer estarmos aqui, .Puvindo alguns fatos 
bastante elucidativos ao que está sendo pro
posto no Código de Defesa do Consumidor .. 

No primeiro minuto, i16s da Abinee, quere
mos deixar bem claro, a todos, os pontos, 
ouvindo inclusive o que diz a imprensa, de 
que-nós, bem diferente daquilo que está sendo 
veiculado, não somos contra o Código de De
feSa do Consumidor. Nós, da Abinee- Asso
ciação Brasileira das Indústrias Eietro-Eietrô~ 
nicas -, aplaudimos cOm entusiasmo até _e_s
sa Lei de Defesa do Consumidor. 

_Sabíamos, no primeiro momentô, que 
aquele anteprojeto proposto pelo CNBC e pe
las cabeças iluminadas que temos aqui, como· 
a professora Ada Pelegrini, o Daniel Fink, o 
professor Zelmo Denari e tantos outros que 
não estão presentes, como o próprio Dr. Filo
mena, sofreria algum acidente de percurso 
e teria algumas modificações. 

Sinto-me profundamente feliz, como repre
sentante da Abi_nee, em ver algumas novlda~ 
des que já estão sendo criadas, que estão S.en
do encetadas no Código de Defesa do Consu
midor, nesse anteprojeto, como, por exemplo, 
a __ não extinção ela assistência técnica_ como 
pfevta, num·priineirõ" mcnnento, o art. 14, e, 
agora, ·conforme bem disse, a professora Ada 
Pelegrini, está Seildo coloca4o cómó novidade 
o prazo de sessenta dias iii!cials, para que seja 
feito um pequeno reparo num produto que, 
porventura, chegue, eu não diria avariado, mas 
que chegue com. p_roblemas __ d_e regulagem 
qualquer à casa .do consumidor. Referindo-me 
apenas a essa posição, diria que essa seria, 
talvez, o primeiro ponto a ser colocado dentro 
da ordem cronqlógica do próprio artigo, para 
que não houvesse invenções outras. 

Em prinieiio lugar, se houver algum proble
ma com o produto, conserta-se o produto 
dentro daquele prazo de sessenta dias. A partir 
daí, parte-se para a própria troca ou reembolso 
dos valores pagos pelo consumidor, etc ... 
Aliás, essa norma já vem sendo utilizada pelas 
grandes empresas existentes no Pais, aquelas 
pertencentes_ ao quadro da Abinee. 

Num segundo momento, começam as nos~ 
sa$ preocupações com o que diz respeito às 
prescrlçõ.es, à prescrição propriamente dita. 

O art. 19, inclusive, desta Casa diz que: 
"prescreve num ano o direito de reclamai- pe
los vícios aparentes ou de fácil constatação 
dos bens _e serviços, contados da entrega efeti-
va'', e tudo mats_, . . 

O projeto iniciã.l do CNBC dizia em s~isme
Ses; ou seja, c-ento ·e Oitenta dias. Esse: projeto 
que foi apresentado pela Casa, pelo Senador 

- Jutahy Magalhães dizia: "se o vício é aparente, 

'• 

de fácil constatação, por que ter esse prazo 
tão elástiCo de um ario ou de seis meses como 
propuseram?" É aparente, está à vista de qual
quer um, está bem prática a coisa. Toma-Se 
bastante dificil. Ainda, se formoS-um pouqui~ 
ilho mais abaiXo deste artigo, usando seus 
parágafos, vemos que rio_ § 29 ele diz: 

"Quando os bens ou serviços forem 
fornecidos mediante termo de garantia, 
a contagem do prazo previsto no presente 
ãitigo inida~se a partir do -seU ténilíno." 

Todos os fabricantes.~ digo fabricantes sé
rios ---:- de produtos, quando os oferecem a.o 
mercado, já colocam com os t~tin_~_de garan
tia que no nosso ramo de atividade elétrica 
e eletrônica, normalmente, valiam de um a 
três anos, com a média ponderada de dois. 
Em cima disso, a partir desses dois anos teria 
mais um ano ou mais seis me~s de garantia 
adidona1 dado pela lei. Até onde isso seria 
lógico? Mais que isso, para defeitos aparentes, 
inclusive, porque a própria lei o diz. Logo, ele 
teria um anO e melo, ou dojs _i!,IJOS e .meio, 
ou três anos e meio para is5:0. 

O§ 49 desse mesmo artigo diz: 

'Tratando-se de vício oculto, o prazo 
ptéscffciOJ1a1 iniCia-se- no móínerito em 
que ficar evidenciado o defeito." 

No caso, é tratado _no próprio Código Civil. 
A esplendorosa vis_ão do legislador à época, 
em l9"19, na sua edição, já coloca que é redibi
.tório. Isso_ e_stá)á pelo art 178, 180 por aí. 
Nesse artigo, _ele coloca bem a questão. IsSo 
já é contemplado pelo próprio Código Ovil; 
já é contemplado novamente quando se vê 
aqui, no art. 19, e passa a Ser cOntemplado 
depois, nos seus parágrafos. Erri suma; teria
mos, no caso, uma garantia quase que eterna 
dos produtos. - · 

Para completar a minha fala, gostaria de 
fazer uma última colocação no que· diz respeito 
da oferta e da publlcidade, que está no art 
26, de acordo com o que acabou de explicar 
a professora Ada Pelegrine. A professora falava 
a respeito dos -problemas de fumou de bebi
das, etc .. _. Preocupo-me com o projeto de V. 
&. rio· art""ZS: § f•. quii diz: 

"É .enganosa qualquer modalidade de 
informação ou comunicação_ de ç::aráter 
publicitário, mesmo por omissão, capaz 
de gerar características, qualidade, pro-

- prfedades, origens e qualquer outros da
nos sobre bens de set'vi.ços"? 

Se_fonilos.-Ver a·Jetrá fria çl.á lei, vê-se que, 
mesmo por omissão, es_se termo colocado Qe- _ 
ve criar um problema seriíssimo, pOrque a éa
da produto que tenha existência no mercado, 
a cada colocação que exista de um novo pro
duto r,_-o mercado, ou para cada comerdal co
locado na televisão, teríamos que fazer um 
tratado de medicina - no caso de remédios 
- ou, no nosso- cas_o específico, um tratado 
de eng_enharia, porque "o que pode s_er _bas
tante claro para mim pôde nãó ser-pãra "outros 
e assim por diante ... Até jocosamente, se me 
permitem V. Ex_oS, chegar-se-ia ao ponto de 
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perguntar se naquela propaganda do Bom B~il 
que dizia ter mil e uma utilidades, vão men
donar as mil e uma, ou se o caso é de Schera
zude nas "Mil e uma Noites". Jacosamente, 
é óbviot Ao pé da letra, friamente, seria isso. 
Na sua exposição, na sua opinião, na defesa 
do próprio projeto desta Cása, (Jue-aii: -respeito 
à criação da Fundação, eu colocaria:. o estudo 
comparativo de bens que a Fundação teria 
condições normativas para fazer. Essa provi
dência não criaria problemas mercadológicos, 
o Dr. Daniel mesmo porque determinados 
produtos que são colocados no mercado não 
estão ao alcance de todos os consumidores. 
Daria como exemplo uma Java-louça, desti
nada a públicos espedficos: a, b, c. 

Dentro desse contexto, eu perguntaria: qual 
a legitimidade da Fundãção em fazer esse tipo 
de divulgação dos seus testes comparativos, 
que pode levar inclusive à bancarrota. determi
nadas empresas? Por exemplo: chuveiro eJétri
co, que é um item praticamente só utilizado 
no Brasil. O que se quer é uma nova técnica 
para isso. De repente, a Fundação sai dizendo 
a público que o chuveiro Lorenzetti é melhor 
que o ·da Fami, que o -chuveiro da Fami é 
melhor que o da Carona e assim por diante. 
Permito-me até ter citado algumas marcas, 
porque são os mais utilizados e destinados 
a públicos eSJ?edficos. 

O SR. PRESIDENTE (Afonso SanCho) -
V. Ex' me pediu três minutos e já se passaram 
dez. 

O SR. NELSON PJRES - Então eu liquido 
por aqui. Só cUmprimento ao ptofesssor. Mui
to obrigado. 

O SR. ZELMO ÕENARJ - Com relação à 
prescrição. é claro que o prazo que dispomos 
hoje no Código Civil dez dlas: O prazo do vício 
redibitório é uma coisa por dem.9.is exígua, 
muito limitada. Ou melhor o prazo é de quinze 
dias. Pareceu-nos que 180 dias fosse algo_ ra
zoável. A nossa proposta é de 180 dias. Parece 
algo que seja, 180" ou um ano, mais favorável 
ainda para o consumidor. 

Com relação a termo de gãraritia é uma 
garantia contratual. Uma empresa, um forne
cedor de bem tem uma garantia contratual 
tem que respeitar essa garantia. Cessada essa 
garantia teremos nosso código que regula as 
nossas disposições extras de reSponsabilidade 
extracontratual. A lei determina, amplía por 
mais 180 dias ou mais um ano conforme esse 
tratado do que foi aprovado pelo Congresso 
NacionaL 

E quanto aos vícios redibitórfos há uma 
preocupação de dar uma ampla garantia ao 
consumidor. Fizeram uma distinção entre o 
vício aparente, aquele de fácil percepção, 

.. aquele que salta aos olhos ou de fácil consta
tação. Esse estaria dentro dessa normativida· 
de contratual ou extracontratual. Tratando-se 
de um vício oculto, nê o facilmente perceptível, 
o que é muito comum nas aqUISições nas 
relações de consumo, excessos de vícios do 
bem ou do serviço, então, a partir da manifes
tação do vício teremos·a contagem do prazo 
prescriclonal. Penso que at está tudo ... não 
vejo nada que possa me parecer uma modifi-

cação ou uma nOVá atiViâade diversa dessa 
que está aqui e que protege amplamente o 
consumidor em termos prescridonais. Gos
taria que o Dr. _Daniel respondesse. 

O SR. PRESIDENTE (Afonso Sancho) -
Muito obrigado pela atenção.-Tem a palavra 
o Sr. Santos Ferreira. 

O SR .SANTOS FERRfJRA - O art. 24 
do projeto Concede Um tipo de responsabi
lidade que parece~ me muito Importante para 
o consumidor. No caso, a desconsideração 
da personalidade jurídica do responsável pelo 
bem. A questão de ordem técnica, parece-me 
que a redação desse art. 24 não deixa bem 
claro se o caso-de desconsideração da perso
nalidade jurídica, para fins de responsabilida~ 
de, se eJa será aferida em base de culpa. só 
no caso de dolo ou será uma respOnsabilidade 
objetiva. Está na Secção 8, art. 24. 

Art. 24 da Seçao a~. -A extensão subjetiva 
da responsabilidade. Eu vejo aqui uma reda· 
ção que ... não há uma correspondência da 
redação, porque a nossa redação diz que só
•cios 'gerentes não respondem pessoalmente 
pelas obrigações Imputadas à empresa, exce
to nos casos de insolvênda e encerramento, 
não nos casos de culpa; não faz sen1;ido essa 
introdução da palavra culpa af, culpa das res
pectivas atividades ... não. Precisa ser retificada 
essa redaçi!o, Há uma atecnia aqui; em termos 
normativos: Diz aqui que o sócio gerente não 
reSpOiide pessoalmente pelas obrigações im~ 

· putadas á empresa, e"x.ceto nos casos de i~sol
vência ou encerramento das atividades. At en~ 
tão seria a desconsideração da pessoa jurídica, 
aí sim opera A p_alavra culpa aqui é urna pala~ 
vra estranha à nossa redação. 

O SR. ZEU-10 DENARJ-Inclusive na publi~ 
cação do Diário Oficial que eu tenho em 
mãos.,. no trabalho inicial publicado, não cons~ 
ta nenhum anteprojeto. 

~ o SICPRES!DENTE (Afonso Sancho) -
Foi tirado nos casos de culpa, foi? Sr. Relator 
está anotando e naturalmente procurará cor~ 
rigir. 

Mais alguma coisa Dr. santOs Ferreira? 

O SR. SANTOS FERREIRA - Não, só isto. 

O SR PRESlbENTE (Afonso Sancho)-
Bom, eu quero- nie desculpar perante os pre
sentes, porque eu n_ãb ·deveria vir presidir essa 
reunião: Eu estou_com oUtra reunião com os 
parlamentares russos, que visitam a nossa Co· 
miSsão de Relações Exteriofes, mas não pode
ria deixar de atender ao pedido do nosso esti
mado Senador Jutahy Magalhães. De foirna 
qu_e a pr'einência de terppo me obrigou a en
curtar a verbosidade dos presentes . 

Então, com a devida autorização do sr. Rela
tor, eu estou encerrando agradecendo todos 
que aqu~stão presentes. Eu deixo de enume~ 
raros nomes porquepósso c6ril.eter·alguma 
falha. 

Muito obrigado. 
Está ence!_Taçfa' a reunião. 

(Levanta-Se a reunião às "i-2- horas e 
52 minutos.) 

a• Reunião ordinária, realizada 
em 22 de junho de 1989 

Às dez horas do dia vinte e dois de junho_ 
de mil novecentos-e oitenta e nove, na Sala 
de Reunião da Comissão_ de SeNiços· de Infra
Estrutura, Ala Senador Alexandre Costa, pre· 
sentes os SenhoreS Senadores Jutahy Maga· 
lhães, Presidente, Ruy Bacelar, Iram Saraiva, 
Nelson Wedekim, Carlos de'Carli, Mauro Bor
ges, Gerson Camata. e-Afõnso SanCho, reú
ne~se a Comissão Temporária para eXaniinar 
o Projeto de Lei do Senado n9 97/89, que "Dis
põe sobre a proteção do Consumidor e dá 
outras providências". Deixam de comparecer, 
por motivo justificado, os Senhores Senadores __ 
José Fogaça, João Menezes, Alexandre Costa, 
Dirceu Carneiro_ e João CaStE:-lo. Havendo nú
mero regimental, O Sen-hor- Presiderlte, Sena
dor ,Jutahy MaQ-alhães, declara aberto os traba
lhos, dispensando a leitura d'a Ata da Reunião 
anterior, que foi -Considerada aprovada. O Se~ 
nhor Presidente comunica a seus pares que 
a presente reunião destina-se à entrega dos 
Relatórios, dos Relatores Parciais ao Relator 
Geral, e, revisão geral dos trabalhos da Comis
são Temporária: O Senhor Presidente comu~ 
nica a todos os presentes que o Relator Geral, 
Senador Dirceu Carneiro por está doente, não 
pode comparecer a reunião e solicita aos Rela
tores Parciais que façam a entrega dos relatá· 
rios à Direção dos Trabalhos. Os Senhores 
Senadores Iram Saraiva, relator do Título 1, 
Senador Gerson_Camata, relator do Título n 
e lU, Senador AfonsQSpncho, relator do Título 
JV, Senador Mauro Borges, relator do Título 
V, entregam os seus respectivos Relatórios_ao 
Senhor Presidente Senador Jutahy /\1agalhães, 
que passará às mãos do Relator Geral S_enador 
Dirceu Carneiro. Continuando o SenhOr Presi
dente, relata aos seus pares que a Córilissão 
Tem porá ria do Código de Defesa do Consu
midor, entre o dia 1 c de maio de 1989 a 29 
de-junho de 1989, foram feitas 9 (nove) re_u
niõeS, na 1 ~etapa, foram ouvidas com debates, 
9 (nove) autoridades de diversos segmentos 
da sociedade brasileira a convite da Comissão, 
e, 8 (oito) autoridades que compareceram re
presentando_ as suas entidades, na segunda 
etapa, foram ouvidas com debates 3 (três) téc
nicos que elaboraram o anteprojeto do Código 
de Defesa do Consumidor, -·a convite da Co
missão, e 4 (quatro) autoridades representan~ 
do as suas entidades. Encerrando assim as 
duas etapas programadas para ouvirem· e de
baterem juntos aos membros da Comissão 
Temporária todos os aspectos que tangem 
os trabalhos da referida Comissão. Na 3• etapa, 
a partir do dia 22 de junho do corrente ano, 
se fará duas reuniões técnicas com os Relato-
res Parciais e o Re!Ç~tor Geral, para elaboração 
dos respectivos relatórios, Emendas e votação 
do Relatório Geral. Após o relato, o Senhor 
Presidente, concede a palavra a quem queira 
fazer uso, não havendo quem queira discutir, 
antes de encerrar a presente reunião, agradece 
.a todos pela magnífica participação nos traba
lhos e, convoca os Senhores Membros d_a Có· 
missão para a -próxima reunião, a re_alizar~se 
no dia 29 de junho próximo, às 10:00 horas, 

-~ 
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no mesmo local dessa reunião, ala Senador 
Alexandre Costa Sala_ ti"T:i;~_e;-determina a 
mim, K.leber Alcoforado Lacerda, Secretário 
da Com_issão_Temporá.ria, seja lavrada apre
sente Ata, a qual lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presídente,_ indo à publicação 
com autorização.da l?re$idên_cia. 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE· INQUÉRITO 

Criada através da Resolução n9 59 
de 1987, destinada a apurar as liregu
laridades e se-..s responsáveis pelas 
Importações de alimentos por órgãos 
governamentais. 

24• Reunião, realizada 
em 7 de junho de 1989 

lv:Js sete dias do mês de junho de mil nove
centos e_oitenta e nove, à,s dez horas e trinta 
e oito mihutos, na Sala da ComisSão de Rela
ções Exteriores do Sén<tdo Federal, presentes 
os Senhores Senadores DiréeU 'Caméiró, José 
Paulo Biso!, Gerson Caffiãtã e- Nabo Júnior 
reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a apurar·as-kregularidades e 
seus responsáveis pelas importações de ali
mentos por órgãos governamentais. 

O Senhor Presidente declarou abertos os 
traba1hos convidandQ os _Senhores Paulo Sér
gio Monteiro e João Basco Ribeiro, para pres-
tarem o juramento de praxe. · 

Ein seguida o SenhOr Presidente comunica 
aos Senhores Membros que também fora con
vocado para depor o Senhor Aristides Maria 
Ricd Coberllini mas que não comparecendo 
até o final da sessão, a Comissão tomaria as 
medidas cabíveis; comunica também que o 
Senhor SenadOr Mauro Borges não pode estar 
presente à reunião e -convida o S~nador Jos.é 
Paulo Biso! para funCionar como Relator ad_ 
hoc. 

O Senador José Paulo Biso! inicia a acarea-. 
ção dos depoentes e solicita inforrhªções 
complementares à Assessoria. 

O Senador Nabor Júnior levanta uma ques
tão de ordem a respeito das minúcias em que 
o Senhor Relator está se atendo. O Senhor 
Presidente responde _à questão de ordem in
formando que_ esta forma é a que satisfaz, 
no momento, as dúvidas da relataria. O Sena
dor Nabor Júnior encaminha à Presidência 
um requerimento solicitãndo_que Se convoque 
para depor o Senhor Luiz Gonzaga Belluzzo, 
Faz ainda, uso da palavra o senhor senador 
Gerson Camá(ã, _ - -~ _ 

O Senhor Presidente indaga ao Plenário se 
a1guém quer fazer uso d_a palavra. Não haven
do interesse e nada mais havendo a tratar en
cerra a reunião e, para constar eu, Cleide Maria 
Barbosa Ferreira da Cruz- Assistente da Co
missão, lavrei a presente ata que, lida e apro
vada será assinada pelo Senhor Presidente e 
irá à publicação juntamente com os apanha
mentos taquigráficos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Declaramos. aberta e_sta se~o_cla_Comissªo 
Parlamentar de Inquérito, cumprimentando 

todos os presentes, Senadores, participantes, 
depoentes e Assessores. Nós convocamos o 
Sr. _Paulo Sérgio Monteiro para fazer o jura
mento perante à Mesa. 

O SR. PAULO SERGIO MONTEIRO -Juro, 
como-dever de cons_ciência, dizey toda a verda
de, nada omitindo do que seja do meu conhe
cimento, sobre qualquer fato relacionado com 
a investigação a cargo desta Comissão Parla
mentar·de Inquérito, destinada a apurar as irre
gularidades e_ seus responsáveis pela impor· 
tação de alimentos por órgãos governamen
tais. 

O SR. PRESIDENTE -(Dirceu Carneiro)
Obrigado. Convocamos tarnl;lém o Sr. João 
Basco Ribeiro para o juramento de praxe. 

O SR. JOÃO BOSCOR!EIEIRO -Juro. co
mo· dever de consciência, dizer toda a verdade, 
nada omitindo do que seja do meu conheci
mento sobre quaisquer fatos relacionados 

. com _a investigação a cargo desta Comissão 
Parlamentar de _Inquérito, ~estinada a apurar 
a$_ irregularidades e seus responsáveis pela 
importação de a1imentos por órgãos governa
mentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Ainda deveria- estar presente o Sr. Aristides 
GoberJini, que ainda não chegou até o recinto 
da Comissão, de modo que aguardaremos 
que S. S' chegue. Caso ele não compareça, 
a Comissão deverá tomar as medidas cabíveis 
para este aspecto. 

Nós passariamos, então, a palavra ao Rela
tor, que hoje será exercido pelo Senador José 
Paulo Bisai, visto que, por motivo de força 
maior, o Senador Mauro Borges, não pode 
comparecer a esta sessão. 

Concedo a palavra ao Senador Paulo Biso!. 

0 ::!R. RELATOR (José Paulo Bisol) :- Si". 
-PaUlO SérgiO Motlteiro, -qUal é a -sua posição 
na lnterbráS, por ocasião âa -Tffiportação de 
milho, que é o assunto que nOs interessa, im
portãÇao de milho ~rgentino? 

· O SR. PAULO SERGIO MONTEIRO - Eu 
era gerente de grãos. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisai) - E 
a. sua partiCipação no processo desta impor
tação foi casual ou foi permanente? O Sr. sem
pre esteve em cantata· com os trâmites? 

O SR. PAULO SERGIO MONTEIRO- Nõo. 
Foi permanente, desde o início_da exportação 
até_ o final. --~-

0 SR. RElATOR (José Paulo Bjsol) - O 
Sr. Sabe tudo sobre o que se passou? 

OSR. PAULO SERGIO MONTEIRO- Nõo. 
Não posso afirmar que saiba tudo. A minha 
função de gerente era um cargo executivo, 
abaixo da diretoria. 

O SR. RElATOR (José Paulo Biso!}- Su
punha o cOnhecimento das negodações,- eu 
digo a sua função, o trabalho que o Sr. exercia 
supunha o conhecimento integral do que se 
passava, 

O SR. PAULO SERGIO MONTEIRO- Das 
_operações. 

O SR. RElATOR (José Paulo Biso!}- Sua 
posição, Sr. João-Basco Ribeiro,_quando no 
Ciriab, quanto à fmportação do rTiilho_argen-
tino? -

O-SR. PAULO SERGIO MO!'{TE!RO- Em 
relação à importação do milho argentino ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Por 
enquanto, quero saber somente qual a função 
que o Sr. exercia no Onab? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Eu-eXer
cia a função de Se_cretário Executivo. 

O SR. RElATOR (José P•ulo Bisai)- Nes
sas negoc!é!s:ões!,-como Se~etário ~~cuti_vo, 
o fato de exercer essa função me aUtoriza a 
pensar que o Sr._sabi~ tudo. o que se passava 
em torno dessa. importação. 

O SR PAULO .SERGIO MONTEIRO- Em 
termos do âmbito do Cinab, eu sabia. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - É
uma luta. lnfeUz_mente, eu não sou Relator da 
Comissão. Por força maior, eu estou substi
tuindo eventualmente. Mas trata-se de uma 
importação de resultados desastrosos e havia 
viabilidade de outros negócios. Então, _eu per
gUnto, Sr. João Basco Ribeíro, em ú1tima aná
lise, por que aconteceu esta importação e não 
outra? -

O SR. JOÃO BO.SCO RIBEIRO - Sr. Rela
tor, é preciso entender também qual era a 
_minha funçãodentro desse contexto e como 
se tomava as decisões. Havia o Conselbo, que 
era o órgão maior. É preciso entender também: 
que eu fiquei como Secretário_ Exeçtitivo at~ 
o infcio de outubro. Posteriormente a_ essa 
época, eu me afastei da Secretaria Executiva, 
passando para a Assessoria Especial. Neste 
período, a importação do milho argentino foi 
tfatadã várias vezes no conselho e em várias 
reuniões. PrimCiro, por uma decisão gOverna
mental de inef-ementar as importações da Ar
geOiina;- Pãra eqw1íbrio de _balans:a d.Et paga-
mento. · · 

O SR. RElATOR (José Paulo BíSol)- Deci
são essa verbal, oficial, oficiosa, faz parte de 
documento? ... 

O SR. JOÃO BbSCO RIBEIRO - lsso eiã 
discutido a nível de Ministro, a nível de Minis-
tério das ~elaçõeS Exteriores. - ---

O SR. RElATOR (José Paulo Biso!) - Mas 
consta -de ·ata. _QUer dizei- _ _que se eu -Cp.iisér 
saber realmente ... 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO_.- Deve 
constar. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - _Q 
Sr. tem condições de me _enviar um docu
mento, dizendo que, realmente, o Governo 
ma·nifestou seu interesse em- começar: a· im
portar da Argentina? 

O SR. JOÃO BOSCO RITO - Eu estou 
fora do Governo Federa] e não tenho acesso 
a isso. Mas o Ministério das Relações EXte
riores _recebe várias missões, foram missões, 
as próprias autoridades económicas do Minis
tériõ da Faz.enda da Secretaria Especial ... 
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O SR RELATOR (José Paulo Bisai)- Mas 
essas reuniões, nas quais, o sr. colheu a idéia 
do Governo de que ele estava interessado em 
estabelecer. 

Mas essas reuniões são oficiais; estão ao 
seu alcance. Estão ao alcance do povo; como 
é que não vão estar ao alcance de um alto 
funclonário. 

O SR. JOÃO BOSCORITO -iõstou dizen
do que, inicialmente, havia, nesse contexto ge
ral, um interesse das relações bilaterais. Isso 
era um quadro. Um quadro geral das relações 
económicas com a Argeritinil:. Nesse aspecto, 
no Conselho, foi debatida, na análise conjun
tural, por várias vezes, a necessidade de fazer 
uma importação experimental, por via terres-
tre, para aliviar os portoS q,ie estaVam sem 
condições, _até, pela discussão, de inserir a 
rede ferroviária no proêesso. Isso _é um ponto. 
Isso foi abordado várias vezes. Na reunião_ do 
Conselho. 

O SR. JOSÉ PAULO~ BISOL - Eu estou 
preocupado, Sr. João Bosco, pois parece-me 
que esse detalhe é fundamental. 

O SR_JüÃO BOSCURITO- Exatamente. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Como aguQo 
que torna inteligível o fato. Por quê? Porque 
se abandona um certo tipo de procedimento, 
adota-se outro, busca-se outros espaços? 
Quer a inteligibilidade que uma mudança de
corre desses dados, e é por isso que eu gosta
ria de saber do Sr. se existe documentação. 
Porque, de repente, eu tenho uma ata, na qual, 
o Ministro manifesta o seu interesse de que 
os negócios tem determinada orientação. Se 
não, fica a coisa no disse, quer dizer, na pala
vra. Na palavra, nós não resolvemos nada. Nós 
precisamos é de documentos. Onde é que 
estão esses documentos, segundo o qual, o 
Ministro determinou que a política tornasse 
essa inclinação, essa tendência? 

O SR. JOÃO BOSCO RITO- Na ata, possi· 
velmente. Eu estou fora do_ Ministério da Fa
zenda, Os Srs. devem ter esses documentos. 
Na reunião do dia primeiro de julho foi reto
mado o assunto do milho argentino e se anali
sou, inclusive, a necessidade de acelerar todo 
o processo de importação, porque havia acon
tecido o problema de Chemobyl e a Argentina 
estava vendendo o seu milho e ia entrar no 
mercado rapidamente. Então, isso foi um pro
blema que foi anaHsado exaustivamente. O 
Presidente do Conselho deu instrução para 
acelerar o processo de importação do milho 
argentino, e, na realidade, todo o processo, 
a estratégia, a nível do Conselho, foi o seguinte: 
nós teríamos que fazer a importação por terra, 
porque teríamos urna vantagem de aliviar-os 
portos. Segundo: o preço deveria ser o da 
cocorrência pública e essa com autorização 
data. A da concorrência pública realizada pela 
CFP. E era patente, por relatóriOs técnicos da 
Seap, que a qualidade do milho argentino era 
superior, e era patente também o movimento 
do Sul, que rejeitava todo o milho americano, 
porque este tinha tratamentos químicos e es
tava tendo problemas na produtividade para 
os suínos e para os produtos agrícolas. Então, 

esse é o contexto. isso foi discutido no Con
selho. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Um 
minutfnho, Sr. João Basco; porque minha in
teligência _é_ um pouco lenta. 

Acontece que deve estar havendo confusão 
de tempo,- porque, a primeif9 de julho, que 
O Sr.- está mencionando, a decisão já estava 
tornada. 

O SR. JOÃO BOSCO -Não, não estava, 
não. Estou dizendo que isso foi discutido Jogá 
nas primeiras reuniões, inclusive houve autori
zação·de importação de milho argentino ante
rior, diretamente pela Seap. A lnterbrás pode 
confirmar isso, resultante de uma missão do 
Sr. José Carlos Braga, que foi lá, acredito qUe 
com a Secretaria Especial de Assuntos ECOi1-ó~ 
micos, negociou diretamente, ainda dentro do 
voto do Cinab, -que autorizou a importação 
global e essa importação, por terra, foi discu
tida posteriormente. 

Estoú dizendo que, em julho,a situação se 
agraVou, ágravou-se ainda mais devido_à pos-: 
sibilidade da Argentina vender o restante do 
milho. Então, o Presidente do Conselho man
dou que acelerasse o processo. Dai, a ordem 

-pa-ra que a lnterbrás acelerasse o processo 
da negociação dentro das bases do preço de 
licitação da CFP. 

O SR~ RElATOR (José Paulo Biso!)-Tudo 
bem, S_[. João Bosco:o proDlema é o seguin
te: quando foi decidida essa importação? Co
mo foi decidida essa importação? 

O SR. JOÃO BOSCO ~ PreCiSa eitterider 
como eta a sistemática, Sr. Senador. Havia 
um vOto do COnselho, que autorizava e no 
próprio voto dizia que ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Sim. 
O Sr. estã me dando a sistemática. Muito bem! 
Não preciso dela; preciso só que o Sr. me 
descreva o fato, a dedsão comO fato. Esta 
decisão de importar o milho ocorreu na reu
nião tal, presentes fulanos, beltranos, em tais 
e tais condições. Os detalhes do fato, quer 
dizer, a inirn não interesSa. .. DepoiS, interpre
tando, pode ser que me interesse a sistemá
tica. 

O SR JOÃO BOSCO-A nível do Conselho 
ele autorizava o voto global e, no próprio voto, 
dizia que a Seap, com o apoio do Cinab, toma
rá as medidas necessárias a sua implemen
tação. Então, interagindo com a Interbrás, ha
via uma autorização dentro dos parâmetros 
fixados pelo Presidente do Conselho e foi uma 
autorizãÇãO-feita dentro de_ um voto geral, de 
autorização de importação de milho. 

O SR. RELATOR (José PauhBisol) -Quer 
dizer que a parte decisória, propriamente dita, 
foi só lá dent(o do Cinab? 

O SR JOÃO BOStO".:...... Ê-preciso entender 
também, Sr. Relator, que o apofo adminis
trativo e executivo do Cinab era dado pela 
Seap e todos os comandos eram feito'S con
juntamente com o secretário da Seap. 

Então, a nível da Seap, onde estava a estru
tura técnica de apoio- na realidade, o Gnab 
era um conselho com um secretário executivo . 

- e, nós cuidávamos do voto e interagíamos, 
através das comissões técnicas, com a Seap. 
Então, houve uma autorização conjunta da 
Seap e do Cinab para que se fizesse a impor
tação dentro daquelas bases que eu já disse. 

O SR. RELATOR (J.osé Paulo Bisai)- NãO 
consigo entender, Sr. João BaSco, onde acon
teceu essa decisão. Qual é o lurjar lógico dessa 
decisão.?_ O Sr. s6~ me fala ein inte:ração. É 
claro, se estou lidando c_om uma estrutura, 
as partes estão inter:_r~la<;ionadas. Mas, há um 
lUgar lógico, reSponsável para cada tipo de 
decisão. Quem deddía? A interação houve, 
mas de quem foi a decis_ão? 

O SR. JOÃO BOSCO- A decisão~ era con
junta, por ordeni do Presidente do C_onselho 
e implementada pelos dois secretários, tanto 
que os comandos são sempre dos dois secre
tários. 

O SR. RElATOR (José Paulo Biso!) -~0 
que significa "por ordem do Presidente do 
Conselho"? 

O SR JOÃO BOSCO - O Sr. acha que 
uma pessoa ia tomar uma decisão dentro da
quele quadro? O quadrO- pedia medidas ur
gentes_ e -iam-Seildo tot:!!adas medidas confor
me=o= mercado. - -

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - É 
isSo (jue, talvez, eu não alcance, porque- deci
são sô ocorre dentro de urna cabeça. Ela pode 
ser discutida, pode alguém resistir a ela. Mas 
não há possibilidade nenhuma, de haver deci
são conjunta. é: ·preciso ter um sujeíto cjue 
decide. Não estou conseguindo localizar esse 
sujeito que _decidia, ai, no caso. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu já 
expliqUei a tOdo o quadro que, dentro do voto, 
dava cob_erttira a qualquer importação, dentro 
daqueles quantitativos definidos pelo voto, _e 
q:beria ao Cinab, através da Seap, incremen
tar. Agora, qualquer autorização se consultava 
o Presidente do Conselho e se emitia a autori
zação. E a ordem que nós tivemos, tanto eu 
como o Braga, para emitir, foi a seguinte: agili
ze a importação dentro do preço da concor
rência pública, feita pela CFP, e foi essa a 
autorização dada. 

O SR. RElATOR (Jos€ Paúlo Bisai) - E 
quem foi que deü essa autOrização?-

0 SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - O Minis
tro FUnaro, que era o Presidente do Conselho. 

O SR. RELATOR (JOsé Paulo Biso!)- Cer-
to. _ 

Então, S~ Ex• mandou agilizar a importação? 

O SR ~JOÃO BOSCO RIBEIRO ~ Exata· 
mente._ Agora, é preciso entender o quadro 
do Plano Cruzado. O quadro do Plano Cruzado 
era um quadro em que todas as decisões de
viam ser tomadas ágilrnente. E todas as deci
sões do Ministro, enquanto eu fui s-ecretário, 
eram referendadas na reunião seguinte; ou 
através de notas técnicas, ou através de cópias, 
ou através de relato, em que os outros Minis
tros tomavam conhecimento da §ituação em 
qUe estava. Até-onde eu estive, mensalmente, 
houve reuniõ~s. e reuniões com a participação 
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de todos os órgãos intervenientes. Participa~ 
vam a Interbrâs,_a Catex, a CFP, a Cobal, como 
assessores do Conselho. E, na minha época, 
até a minha época, eu tive a oportunidade 
de deixar à Comissão um relatório da minha 
ação. Fizemos 30 e pOUCos Votos. Agora, é 
preciso entender que foi produzido, dentro do 
âmbito da Comissão, em dois meses de admi
ntstração, mais de 60 votos e, após a minha 
época, não houve mais reuniões do Conselho. 
Talvez, V. EJco$ estejam com uma visão mais 
transparente da situação na época em que 
fui o Secretário. Havia as comfssões·técnicas, 
que formamos, os grupos de trabalho; que 
trabalhavam, mas n6s não tínhamos uma es· 
trutura montada. O que nós deixamos, como 
produto, principalmente na área de planeja
mento, foi justamente uma prOposta de uma 
estrutura para o sistema de planejamento. Por
que, na realidade, convivíamos com uma con
juntura difícil e vivíamos, também, com uma 
situação institucional complicada, até pelas 
funções dos órgãos. E o próprio regimento 
do Cinab, que geramos Jogo no início, estava 
tramitando dentro_ dos organismos, para ter 
a sua aprovação, para, justamente, definir 
questões dessas. A conjuntura não aguardava 
que tivesse a institucionalização dos; processos 
para tomar as decisões mais adequadamente. 

O SR. RE.lJ\ TOR (Jos_é Paulo BisoU- Cer
to. Mas, o Ministro precisa ter background; 
S. Ex" não vai acompanhar uma importação 
de milho. S. fr pode até tomar uma decisão 
mas, em cima de todo um expediente, em 
dma de: informações. Quem ·é-que organiZaVa 
isso aí? Quem é que organizou, no caso déSsa 
importação, o expediente que levou o Ministro 
a essa decisão? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO---' Quem 
dá o apoio administrativo ao Cinab é a Seap. 
Houve uma discussã_o, ho_yye_reYDiões com 
o Ministro, junto com o Secretário da Seilp, 
para tomar essa decisão. E, nós recebemos 
essa autorização dentro desse nível, que se 
fiZesse essa autorização. Porque o· voto que 
autorizava a importação de milhõ daVa cober
tura a essa situação. Tive a oportunidade ·ae 
apresentar uma nota técnica ao Conselho, re
latando esta questão. O Conselho disci.Jtíu, a 
nível de diSCüssão, por duas vezes, esta ques-: 
tão em relação ao milho argentino. 

O SR. RELATOR (JoSé PaUlO Blsol) --QUe'r 
dizer que o senhor acha- que as coisas ocorre
ram assim mesmo? Qual foi a participação 
da lnterbrás nisso tudo? 

O SR. PAULO SÉR_GIO MONTEIRO - As 
informaçõ_es que chegaram a mim era, ·exala
mente, essas, de que havia um congestiona
mento geral nos portos e isso era um fato 
realmente. t'lós estávamos sentindo isso, na 
carne, porque estávamos fazendo importa
ções de milho americano, também, na época, 
e os navios, realmente, ficaram parados muito 
tempo. Então, a informação que nos chegou 
é que precisava haver urna agilização no pro
cesso;havia um.:~. <::rise de abastecimento âe 
milho e que, por decisões políticas, resolveram 
fazer a importação do milho argentino. O "nos-
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so trabalho era executar isso: A s-eap, realmen
te, já tinha" feito üma rmportaÇâo da Argentina, 
sem a participação da lnterbrás, díreto, gover
no a governo, e nós entramos, apenas, com 
a execuç_ão,_ contratar navios para trazer. E, 
nessa segunda-importação- argentina, a infor
mação que nos chegou era _exatamente essa~ 
que era prioritária essa importação; tinha que 
ser por via ferroviária, Entáo, coube à lnterbrás 
agilizar esse processo; e reabytente é uma ope
ração difíCil poi(Jué a quan:trdade éra muito_ 
grande é todO -o nosso esforço foi para viabi
lizar esse desejo que nos ·chegou do G~vemo. 

O SR'. RElATOR (JoSé Paulo Biso\) - .Es
sas condições_ ferroviárias re:come_ndãvam es
se procedimento? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - A 
primeira vez que se falou no assunto, não me 
recordo exatarnente a data, mas deve constar 
nos docümentos _entregues, quando se pediu 
à Irite"rbrás que estudasse esse .tipo de opera
ção, fur à Argentina e contactei uma série de 
empresas -argentinaS. Fui pessoalinente e pe~ 
los volumes que foram ... 

-0 SR: RELATOR (José Paulo Bisei)_~ Q 
senhor foi sozinho ou em equipe? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Fui 
com uma equipe da lnterbrás. 

O SR. RElATOR (José Paulo Biso!) - E 
foi com ·a finalida:de PrEivia- e· objetivamente 
determinada de verifiCar isso aí? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Veri
ficar a_s .condiç.õ_es de se fazer e§§ a importãçãO 
via ferroviária, por uma solicitação, por telex, 
da Seap. Uma _equipe da [nterbrás foi, conta c~ 
tamos não só as empresas estatais argentinas, 
corno a junta de granas, as cooperativas, e 
aJQumas multinacionais grandes na Argentina. 
E, realmente, para ã(Juelas quaritidades solici
tadas_ pelo gOVerno e O prazo solicitado, a ope
raÇão efâ :mYitO -~l_ifkij,__quase impossível. A 
proposta que tivemos, tanto das empresas es
tatais como das multinacionais. era fazer mais 
otrinenos Um ferÇopor via ferfoviárÚt-e doiS 
terÇos por Viá-riiarítiiriã:oor:mal, pelos portos 
do Rio Grande e Paranaguá. O relatório dessa 
viagem, o telex explicativo dessa viagem, foi 
mandado para a Seap e, aparentemente, a 

-- coisa parou pelo menos um mês, e achamos, 
até, pelas nossas informações, que o Governo 
teria desistido da idéia. Posteriormente, a idéia 
voltou, já em _agosto, s.e não me engano, com 
quantidades um pouco menores e o prazo 
ou pouco maior, o que viabilizava a operação. 

o SR. RELA TOR-(José ~Paulo Elisol)...:.. Quer 
dizer que viabilizava a imPórfaçãb total por 
via ferroviária? - - · · - -

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Por 
via ferroviária, e a empresa que se dispôs á 
faz.ê-lo tinha outra solução, um pouco mais 
criativa, que era vir por barges, da Argentina, 
e -desembarcar no porto de Porto Alegre, ao 
invés do Rio Grande, porque o porto conges
t!9nado era o do Rio Grande. Então, uma parte 
viria por umas barges especiais, que tinham 
na Argentina, e alguns navios próprios que 
podiam desembarcar em Porto _Alegre. Entã_o, 

dividia-se, virido metade por via feiToviária, via 
uruguaiana, e metade via rriaiítírlia, por POrto 
Alegre, que não é um porto congestinado. Esta 
foi a sOlução que viabiliZou. 

O sR: RElAtoR (José PaulO BisOJ) -- IsSo 
foi decidido como? Chegou a ser decidid0?-

0 SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - A 
proposta foi enviada à S~p. que aprovou a 
operação e ela foi feita. 

O SR._ PRES_IDE.rfl'E-- (DirCeu ·carneiro) -
Para orientação dos trabalhos da Mesa, o voto 
·aludido pelo Sr. Secretário executN-o que~ se
gundo ele, daria cobertura às importações de 
milho, no caso específico por via terrestre, na 
Argentina, temoS aqui o éictrato_ désse voto 
n"? 4 do Cinãb :...... Ccii1seJhõ lnterrninisterial de 
Abastecimento~ em que se diz: 

!'Enquanto não for aprovado _o regi
mento interno do Cinab, determina: 

Item 1 -a instituição-de comissão téc
nica interministerial para sugerir medidas 
operacionais, visando normalizar _o abas
tecimento do cereal; 

Item 2 -no caso ~s_pecífico do milho, 
deterTninár que a CFP s-eja responsável 
pela gerência operacional dos estoques 
reguladores; 

Item 3: ~a Seap, em permanente arti~ 
_cuiaÇãO -cs:>riuis .e.XecutoreS, providencia
rá as medidas néCessárias no sentido_ da 
implementação .da política de abasteci
mento, bem c_pmo daquelas que exijam 
pronta execução.,_ 

Esta é a parte, segundo a assessoria, rele
vante, no to_cante a este voto n9 4, especifica
mente em relação às importações de milho. 
- o sr: teria a_lgurn esclarecimento ~- fazer 
~ respeito desse detalhe? 

o sR. JoÃo sosmRIBE:iJ<o _ -N~o. ~a, 
rece que o assessor está confirmando a minha 
posição. 

Tive a opo-rtunidade de entregar, aqui, ore
gim.ento, foi na ~gunda reuriião e eu o apre
sentei dando resposta a isso que passou a 
ser tratado nçs órgãos. 
· A Comissão Técnica do milho foi instituída 

por rttim e sempre ·as Coni[ssões técnic_as dos 
produtos eram ~:.oordenadas pelo represen
tante da Ceap. Tenho todos_e_sse_s ato.S:_ que 
fazem parte do meu relatório firial, que foi 
apresentado a todos os conselheiros e ao Pre
sidente do Conselho, em outubro, que felata 
esse trabalho-além dos outros do referencial 
do sistema de abastecimento, a elaboraç:_ão 
do sJstema de controle dos estoques regula
dores, as normas de procedimento de marke
ting observadas pela execução financeira, o 
relatório sobre informações, ·o problema do 
acordo com a F AO, para fazer o zóneamento 
agrícola, e tem as constituiçõ_es das comissões 
e grupos de trabalho num _total de 15~ para 
assessorar a secr~taria executiva com_aspec
tos técnicos específicos de especificidade. En
tão, isso foi feito, essaS duas Posições em rela
çãO ao que está colocado nq ... 

O SR. RELATOR (José PaulO Bisol}_---:-Que 
interesses, evidentemente, __ aparec_eJ!l-- numa 
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hora dessas, interesses; até é nOrffiaJ riO mer
cado -que interess_es ferroviários - .digamos 
assim - compareceram em tomo desse as
sunto?_ Quem se rnter~-ss-ou et;n fázer.1Ss-o aí? 

OSR.JOÃOBOSCORJBEIRO-"Opr6prio 
decreto que cria o Cinab disse que, dos órgãos 
que participam; que. têm inteNelação_com o 
Cinab, e um dos órgãos_ é" a rede ferroviária, 
e rede ferroviária, na-reuníãó "que se fei, inldâ.l
mente, com os órgãos cortelatos ao Cinab 
colocou, já, essa_sugestão, de que s_e utiliZasse 
essa experiência do_ trànsporte ferrOviárfo com 
a Argentina, no s_entido de se ter uma alterna
tiva para o refOrço do Sistema ferroviário e 
a interligação dos dois sistemas. Daí, lsto foi 
uma sugestão Implementada a partir do inte-
resse da própria Rede Ferroviária. · • · 

O SR. RELA.TOR (José Paulo_BiSol) ....,..-Cer~ 
to. Então-a Rede Ferroviária não tinha condi
ções de passar para o lado de lá. Então, a 
parte de lá outros interesses devem ter compa-
recido. Quais foram? r- - -

O SR. JOÃO B.OSCO. RIBEIRO - Não .en
tendi. 

O.cSR. RELATOR (José Paulo Bisai) - É 
que nós não atravessamos, até por questão 
de bitola, não atravessamos para o lado de 
Já. Então para trazer até O BrasiL 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Era um 
relacionamento entre as empresas ferroviárias 
da Argentina e do Brasil. Jsso: é um problema 
de logística que foi trataaõ Pelos- exeCutores 
da autorização. -· · 

O SR. RElATOR (José Pauio Eli~ol) ~Qual 
é a empresa argentina, ou quais? - ~ 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEJ~ó --'. Nâo," o 
que houve foi uma autorizaçãCr com- a Inter
brás, dentro de um balisamento. E a fritébrás 
estudou, junto com-a Rede Ferroviária· cóm 
as empresas argentinas a logística desse Pro
cesso. 

O SR. RELATOR (José_ Piíúlo Bisol) - Ó
senhor está dizendo que a Interbrás é q)Je deci-
diu isso. - - · 

O-SR. JOÀO BOSC:O RIBEIRO -Não. A 
fnter_brás recebeu uma autç>rtzação para fazer 
o negócio numa determiriada b"ase. E a autori
zação era qu~ :5e _ aJ1icul~sSe. C9rJ'l. ()S _órgão~ 

. intervenientes no prOcesso para implementar 
o l?rocesSo. 

O SR. RElATOR (José Paulo Bisai) -Eu 
não consigo entender. Acho que me falta luci
dez. Em suma. quem é que_ trãtou cOm essas· 
firmas? QUeiii. é que· dis!:utiu;- quem é qUe 
decidiu qual delas ia fazer o ne-gócio? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEiRO .:.,._Não fui 
eu que tratei. Na realidade eu recebi ... 

O SR. RElATOR (José Pawo Biso!) - Essa 
decisão, então, aconteçeti dentro da Jnterbrás? 

O SR .. JOÃO EiOS.CO RIBEIRO - J>ossi-
velmente. , 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisai) - Por 
que possivelmente? Por que não fala âs claraS? 

Não, o Sr. dcimina o assunto muito ,mais do 
que eu. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não do
mino. Precisa_oSr. entender, também, a minha 
situação: eu era uma pessoa, dentro do Minis
tério_da Faz~nda há um conjunto. Eu não tinha 
a decisão superior, recebia ... Lá tinha o assess
sor especial do Ministro, o Professor Joãó Ma
lioel, tirihã _o coordenador ... 

O SR. RElATOR (JOsé Paulo Bisol)- Mas, 
por _que o Sr. não d_iz __ guem? Quem disse: 
olha vamos fazer com a tal_empresa ou diga 
à Interbrás qu·e faça? -

O SR. JOÃO BOSCÔ RIBEIRO - Não, eu 
não tive essa q~cis~o. E a decisão foi de auto
rizar uma proposta que servia ao preço de 
referência autorizada. Tinha o Secretário Es
pecial de Assuntos Económicos, .o Luiz Gon
zaga Belluzzo Secretário da Seap juntamente 
com o Ministro e eu era um desses elementos. 
Estava no processo. Recebi ordens, juntamen
te com o Braga, que fizesse uma agilização 
em que autorizasse a importação na base de 
referêru:ia dO preço de licitação fixado na con

_corrêcia da CFP. 

O SR. RElATOR (José Paulo Bisai) -Com 
a licença do Presidente vou pedir à assessoria 
que· ultime a leitura daquele voto que já foi 
iniciada na mesa porque se não me engano 
há referências à escolha de empresa. 

O SR. ASSESSOR -A comple-
mentação a ser feita nesse particular ainda 
no vóto ~. de .março todos os votos de março 
do Cnab defmem a política geral naquele mo
mento que o Governo assumiu. No caso do 
voto 4 temos a política do milho. 

Fora os trechos que já foram lidos há um 
que relativamente diz respeito a este caso que 
está sendo tratado e aborda especificamente 
das condições de importação e em seu penúl-
timo parágrafo do voto, diZ: -- -

N~ que se refere à fixação dos critérios 
de.Jmpo_rta:ção_~ a_~leção das propostas, 
a CFP deverá manter-se em permanent..e 
articulação com a Cabal e a Cacex. 

O VOtO nome Ta éspecificáffiei'rte uma -em
presa estatal, que é a Companhia de Financia
mento q.a produção para proceê:ler a critérios 
de importação e de seleção das propostas. 
IssO efetivamente ocorreu antes que o milho 
argentino_ fosse decidido tal qual o conheci
mos. TantO-assim que a CFP fei-duas convo
cações por leilão. Convocações CFP h9 21 e 
30 foram feitas ao amparo desse voto e se
guindo estritamente as orientações aqui defi
nidas onde ela fixaria. 

Em nenhum momento este vcito atribui a 
função de impõrtação para a quantidade aqui 
definida de wn milhão e duzentos mil tonela
das à lnterbrás. Esse é um primeiro ponto. 
Deve ser lembrado também que um doeu~ 
mehto de autoria do ex-Direí:or Milanez, da 
Jnterbrás., chamado Histórico das negociações 
para compra. do milho argentino que está ane
xado nos autos de inquérito da fnterbrás e 
da Petrobrás eSclarece no Primeiro parágrafo 
que eni abril a fnterbrás se achava credora 

de um favor da Seap para importar uma quan
tidade de cem mil toneladas porque até aquele 
momento a Seap só tinha adjudicado milho 
à esfera privada. A Jnterbrás sentiu-se no direi
to também-de receber. 

Evidentemente que se ele chega a afirmar 
no documento esse tipo de posição é porque 
ele recebera ou coversara a respeito desse 
assunto. A definição de a lnterbrás parttcipar 
do ponto de vista dela própria, da operação 
com a Argentina, ela recuava em relação a 
essa data que estamo-s tratando onde se juJgou 
credora. E os relatórios da CP!, que estão sen
do preparados a esse propósito, transçreve 
o fato tal como ele ocorreu. 

E o segundo ponto é que o voto diz que 
quem articula a importação, seleção de pro
postas e critérios é a CFP e não outra empresa. 
Estes são os esclarecimentos a ser feitos_ de 
forma complementar. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisai) - O 
Sr. tem algum dado a adicionar? É assim mes
mo? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Em rela
ç~Q a es_s_ÇJ_questão, a Interbrás sempre foi 
o agente como empresa e~tal das impor
tações do Governo. e historicamente as autori~ 
zações smpre eram dadas a Interbrás, tanto 
que lea importou por alteração do ano anterior 
uma quantidade grande também de milho e 
de arroz, fora da égide do Cmab: 

Dentro da_ Ministério - não tenho acesso 
ao documento efetivamente que define __ _ 
mas dentro do Cinab houve, num certo mo
mento, inclusive a definição das taxas dos 
agentes do Governo e a Jnterbrás é o agente 
do Governo, como estatal, para fazer as impor
tações govemarnentétis. 

O SR. RElATOR (José Paulo Bisai)- O 
senhor tem algum dado a acrescerita_r do pon
to de vista ~a Jnterbrás? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - Vol
tando ao assunto da ferrovia, os interess_es 
argentinos, é só para esclarecer que essa com
pra foi entregue na fronteira: delivery at froflt. 
Compramos de uma empresa e ele entregava 
na fronteira. Todo o interesse ferroviário da 
parte argentina era negociada com a empresa 
que vendeu à Interbrás. 

Segundo ponto é que a lnterbrás entrou 
nesse processo por uma solicitação oficial da 
Seap para que verificasse a possibilidade de 
se fazer esse tipo de operação. Mandamos 
vários relatórios, fizemos várias -reuniões na 
Seap, em conjunto com a rede ferroviária e 
com a CFP, para viabilizãr essa -iffiPOrtação 
porque não cabia apenas à Interbrás. A Rede 
Ferroviária participava- do processo efetiva
mente, não foi \J_ma_ preSSão dã Interbrás. Isso 
foi solicitado mesmo e há documentos a esse 
respeito e a CFP participou desse processo, 
inclusive, indicando os armazéns onde ela 
queria receber o milho. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisai) -E 
como é que entrou essa March Rich em tudo 
isso? 
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O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - A 
primeira vez que tomamos conhecimento da 
intenção do Governo de importar via ferro
yiária ou não utilizando_ os portos convencio
nais, fomos à Argentina e ftzemos um levanta
mento. E todas as empresas que levantamos 
mostrava a impossibilidade de fazer dentro do 
prazo e das quantidades solicitadas pelo Go
verno. 

Posteriormente, apareceu uma empresa 
que se disporia a fazer issO a um preço que 
foi aprovado pela Seap e pelo Cinab na época. 
A Marc Rich apareceu porque foi a única em
presa que realmente fez uma proposta de 
cumprir todas as exigências do Governo para 
esse tipo de importação. 

Essa proposta foi encamiilhada à lnterbrás 
que a repassou à Seap para análise. E recebe-
mos de volta a autorização para efetivai' o ne
gócio, executando a operação. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Essa 
proposta supõe um proponente. Era a própria 
Marc Rich? 

O SR. PAULO SÉRGiO MONTEIRO-Sim. 
A proponente era a Mar.c Ri eh. --

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Essa 
proposta supõe um veiculo, um modo de che
gar oficioso, não-oficfal? _ 

O SKPAULO SÉRGIO MONTEIRO- Te
nho conhecimento de que- na verdade algu
mas discussões foram renas a níveis de dire
toria - a Interbrás teria recebido uma pro
posta e não sei se formal ou inforinal e foi-me 
dada ordem de solicitar a essa empresa que 
mandasse oficialmente a proposta por telex. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - O 
senhor recebeu essa ordem? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Sim. 
Recebi essa ordem da Diretoria da Interbrás. 

O SR RELATOR (José Paulo -Bisei!)- Essa 
proposta que o senhor fala é isso aqui? Expor
tador/ Vendedor/ riscos/ <:ereaJes--Argentina/ 
importador/comprador lnterbrás/Bra
sil/comprador final Companhia de Financia
mento de Produção/volume, tanto, prazo e lo
cal de entrega, etc. O senhor quer olhar? 

O SR. PAULO SÉRGfO MONTEIRO- Não 
me parece esta a proposta. Ela deve estar no 
telex que enviamos a ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -O 
senhor falou numa primeira proposta e depois, 
no telex o senhor pediu a confirmação. Essa 
primeira proposta que o senhor [alou é mais 
oU menos isso aí? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - É 
mais ou menos isso, mas não sei se é esse 
o papel ou a transcrição desse papel. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) ~ O 
que interessa mesmo saber é se não tinha 
timbre, não tinha nada. Isso dá para lembrar 
porque e uma coisa que foge daquilo que 
normalmente acontece. 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Essa 
proposta sem ,!imbre ... 

0 SR. RELATOR (José PaÚio Biso!)- O 
senhor confirma que a primeira proposta que 
o se"i1hor mencionou era s~m timbre? 

O SR. .PAULO SÉRGIO MONTEIRO- É. 
Não recebi. A lnterbrás_ re_cebeu uma proposta 
sem timbre e _eu recebi uma ordem ... 

O SR.: RELATOR (José Paulo Biso!) -
Quem recebeu? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - A 
Jnterbiás. -

O SR_BEL.ATOR (José Paulo Biso!)- Co
mo é que s_e recebe isso, sem protocolo, como 
é~ -

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO .:.._ A 
ordem que recebi ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Não. 
Pergunto até em tese porque quero ilustrar, 
porque essa é a zona gris dos grandes negó
cios. Não há um protocolo? Tira-se do bolso 
do coJete? Quem tira do bolso do colete? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO -
Aconteceu oficialmente o ql,le pode ter aconte~ 
cido extra-oficialmente .. Oficialmente recebi 
uma infonnação de que a lnterbrás teria rece
bido uma proposta e que eu deveria e11tão, 
através de uma ordem da Diretoria, entrar em 
contato com a March Rich e pedir que ela 
fizesse a proposta oficialmente, por telex, à 
lnterbrás, para que a pudéssemos encaminhar 
àCFP. . 

·o SR. RELATOR (José Paulo Bisai) -É 
assim que_ normalmente acontece, na lnter
brás, quando ela vai executar as suas tarefas? 

Pergunto porque até tenho interesse em sa
ber isso -ru,põrque saà impOrtações, São negó
dóSâe-compra e venda, são comportamentos 
de Prõdução, de elaboração de lucro, e existe 
todo um mundo de interesses em tomo disso. 
Não é tão simples assim. Na hora do depoi
mento, fica simples. Na verdade, quando ima
gino uma importação dessa natureza, imagi
no, no mínimo, umas quinhentas empresas 
interessadas em ter a sua parte ali. Então, co
meçam as conversações: Como é? Entro, ou 
não entro? -

Ora, que diabo! Vamos colocar no papel 
a vida tal _qual era é. Senão, fica uma coisa 
muito buro_crática, De repente, chega a pro
posta, sem timbre, do fulano de tal e não chega 
qualquer outra mais? Não consigo· entender. 

Eu gostaria que o senhor me desse uma 
idéia sobre isto.._ 

O SR. PAUL.O SÉRGIO MONTEIRO -
Ocorreu que a March Rich esteve na lnte_rbrás, 
num período anterior a esse, e esteve: reLJnida 
com a difetoria. Reunião essa a que não com
pareci. Esteve reunida e, posteriormente, pro
vavelmente nessa reunião, deve ter feito o esw 
baço do que ela propunha fazer, isto é, execu
tar, dentro dos critérios e exigências do Go
verno. 

Acredito que, nessa reunião, numa negocia
ção entre a lnterbrás e a March Rich, esse 
papel posSa ter surgídO córi'lõ ... Isso me pare
ce, inclusive, uma das ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- COm· 
preendo isto, mas quero dizer que não· conse
gUimoS Vislumbrar quem é que pegou cilelefo
ne_ Está enten_deildo, nessas horas? Ai _é que 
está a zona gris .dos negócios públicos, ou 
relacionados '"~. 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - O 
fato de pegar o telefone, posso esclarecer. 

Como _tínhamos ~nviado_ um telex à Seap 
-_dizendO âa impossibilidade que tínhamos vis
_to,_na Argentina, de fazer alteração de acordo 
com o que_ eles solicitàVaJi!,:_ pos~riormente 
houve um cOnfato dei Maich Rkh dizendo que 
poderia fazer. Então, foi chamada a lnterbrás 
-para-essa reunião, para dizer o- que ela proPu
nha. 

Extra-oficialmente, tambérTI posso informar 
qué, apóS a primei_ra reunião - extra-oficial
mente, porque não-participei da reunião e não 
posso dizer o que ocorreu- soube, pelo Dire
tor,·que ele esteve lá propondo umjoínt-ven
ture com a Interbrás. Ele disse que poderia 
fazer, e, então, vairicis razer- uiriajoli1f-Yenture 
.;----- o que náo interessava à lnterbrás, porque 
esta era um agente do governo e não tinha 
que correr riscos na operação - e a joint 
aventure·é o caso típico de divisão de lucros 
ou perdas. Para a lnterbrás, não tinha reSUlta
dos essã. operação. Entãó, não foi aceito. Pos
teriormente ... 

0 SR. RELATOR (jo_sé Paulo Biso!) ~ 
güem" rez..-essá p~ppÇts~ dajóint-venfur~? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - A 
~rch Rich, para a lnterbrás. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Pes-
soalmente? · · T 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO-Não. 
Fcilhuma reunião_qu-e tiveram cóm a -diretoria 
Não participei dessa reunião. - --

O SR. RElATOR (José Paulo Bisai)- Mas, 
a esta altura, a empresa essa está ali, e eu 
ainda estou corh a minha: cabeça complicada, 
para sahef- de qUe forma ela chegou ali. N 
é _que está, por qUe ela chegou ali, por que 
não outras? É habitual, por exemplo, se você 
conhece alguém de uma grande empresa, vo
cê telefonar: olhe, tem um negócio bom, aqui, 
para você. É normal, isto? 

O SR. PAULO SÉRGIO f;\ONTEIRO -Isso 
não aconteceu. 

·o SR. RELATOR (José Paulo Bison- Não 
pel'guntet _se aconteceu; estou pergUntando 
só" o quO p!eiumque aCcldit se é nOrmal acon-
tecer isso ai. · · 

O SR. PAULO SÉRGIO MO!'ITEIRO -Não 
é normal, sabendo de uma operação, telefonar 
para _a empresa saberiâo que- tem um bom 
negócio. O que ocorreu, quo plerumque ai:cf
_dit nesse caso, é que a Marc Ricb, ao saber 
do negócio ... 

O SR. RELA.TOR (José Paulo Biso!) -_ .. ,ao 
saber do negócio ... É_essa regiãoaíquequero 
clarear. · - -
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O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Não 
set nem como sei. Mas, _quando estivemos 
na Argentina, contactamos várias pess_oas. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - En
tão, várias pessoas deveriam,-digamos assim, 
contactaram cem e cinqüenta se interessa
ram. 

O SR. PAULO SÉRGIO. MONTEIRO -No 
caso, contactamos seis, e nenhuma se interes~ 
sou em fazer, da fárma como estávariios pro
pondo. Então, apãrentemente, esse negóCio 
se tomou, vamos dizer, não mais um negócio 
sigiloso. Pode ser que, aí, a Marc Rlch, tenha 
não sei, mas pode ser que ele aí tenha tomado 
conhecimento. E deve ter entrado em contato, 
ou com a Seap ou COrrí-a Inferbrás, propondo 
fazer aquilo de que o Gov_erno estav~ necessi
tando. Acho que foi isto. Não posso afirmar. 

O fatO é que ele esteve na Jnterbrás e fez 
uma pergunta que foi encaminhada à Seap, 
e que vinha ao encontro do que o Governo 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol} ~ De 
qualquer forma, temos aí alguns dados. Quem 
era o Dr. Armando Guedes? 

O SR. PAULO SÉRGfO MONTEIRO- Era 
o Presidente da Jnterbrás à época. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso i)~ Qual 
foi a participação dele nisso? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO·~ Ne
nhuma. A Jnterbrás tem uma estrutura em que 
o Presidente da Interbrás é sempre um diretor 
da Petrobrás, e o Vice~Presidente da Interbrás 
é que seria o Presldente Executivo: 

O 'SR RELATOR (Jose Paulo Biso!) - Mas 
o Dr. Armando Guedes não participou de urna 
reunião na qual apareceu, pela primeira Vez, 
a indicação dessa empresa? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO -Não 
tenho conhecimento disso. Acho que __ nã.QL. 

Das reuniões_ executivas da Jnterbrás o Prest
dente não participa: O Presidente participa 
apenas das reuniões de diretoria, onde são 
aprovadas as operaçõeS. As reuniões de eXe
cução ou de discussão de projetas é apenas 
a d.iretoria executiva, presidida pelo Vice-Pre· 
sidente da lnterbr~s. · 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Eri
tão, não é verdade que o Armando Guedes 
teve um cantata em uma reunião dessas, no 
sentido de que deveria levar em consideração 
a proposta dessa empresa? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - D.es
conheço. Não tenho dados para afirmar se 
isso ocorreu. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Mas 
acho que o Sr. quando .depõs, disse alguma 
coisa nesse sentido aqui. Estou interpretarido 
mal? -

O SR. PAULO SÉRGfO MONTEIRO- Nâo 
devo ter dito isso, porque desconheço, real
mente. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - É 
que esté gravado isso ai. 

.. O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - Eu 
n.9:o teria dito Isso, pOrcjue desconheço que 
tenha havido urna reunião em que o PreSi
dente tenha participado. 

O SR RELATOR (José Paulo BiscO- Te
nho aqui: Relator: O Presidente não participava 
dessas reuniões? O Relator desta Com~ssão 
perguntou ao Sr. 

. O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO-Para 
mim? 

O SR. R.ELA.TÜR (J_osé Paul~ Bis~l) ~ I::: 
O Sr. Paulo Sérgio Monteiro- (Resposta)
Ele participava de reunião de diretoria, normal
mente. Depende_Jlluito do Presidente. O atua1 
Presidente particiPa ativaornerite. Nesse <:aso, 
acho que ele não participava, era o Dr. Arman
do Guedes. 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Exa
tarriente. Nessa época, era o Dr. Saritana que 
participava, efetivamente. Na época, o Dr. Ar
mando não participava. É exatamente, o que 
eu disSe. · 

O SR. RELATOR (JOSé PaUlo-Biso!)- Vo_cê 
lliz, em seguida, quando o Relator perguntou: 
Quer dizer que, nesse caso, ele não entrava, 
não participava; bastava o \/ice-Presidente. I:: 
o que o Sr. está dizendo aí: Sim; acho que 
ele delegava. ao. Vic.e~l?residen_te. Não tenho 
da_d_o_s..__(Q Sr. disse.) Tudo isso é impressão. 
Teria que ser perguntado, efetivamente, à dire~ 
teria. A impressão que me dava é a de que 
ele delegava mais ao Vice-Presidente a a1,1to-
nomia.. , 

E üm aSsesSOr d_o Relator pergüntou se V. 
S• cónhece a proposta subsTituta da Marc Rich 
e em relação à inidaljoint venture. Quer dizer: 
~e fez U":J outra proposta? E o Sr: re~pondeu: 
Eu recebi essa proposta. Conheço. J::_ do Sr. 
João Basco. 

-ÕSR~PAULO SÉRGfÓ MONTEIRO'-'Sim. 
Foi numa reunião aqui, ·quarido tívemos exe
cutivas da Comissão Técnica, e foi dado um 
papel, que não é uma proposta; quer dizer, 
pode-se chamar de proposta não é uma pro
posta. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Bom; 
aí, voltamos àquela história do sem timbre, 
com timbre. Parece que a única diferença é 
esta. 

_O SR. PAULQ SÉRGIO MONTEIRO- Mas 
não ê uma ptopôsta. Para mim, é uma rascu
nho onde a pessoa expõe·:· · 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso]) -Muito 
bem. O que o Sr. está querendo _dizer - e 
eu só quero objetividade - é que era uma 
·prOposta diferente das outras, porque não ti
nha timbre no papel. 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO-..,. Va
mos dizer, seriá Umã pi'oposta inforinãl;-·ou, 
para mi~ seria uina série de dados onde uma 
empresa se diz capaz de fazer aquela coisa 
que estava no papeL Encaminhei isso à direto
ria. Não era um~ proposta ... 
- O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) -: O 

papel era assimido! 

O SR: PAúLO S~ROlO MONTEIRO -Não 
sei;_ acho _que não. 

O SR. RElATOR (José Paulo Biso!)- Pelo 
menos, o Sr. declarou aqui que o papel era 
assinado por alguém da ... 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - _,da 
Marc-Rich. - - -

Q SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Está 
- aqui: Eu vim nessa reunião e recebi, em mãos, 
do Dr. fulcmo de ta], um papel assinado pela 
Marc _ Rich, ~ntendo urna proposta. 

Agora o Sr. está dizendo qUe- não é uma 
proposta, mas estou entendendo. 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Para 
a Jnterbrâs, isso não é uma proposta. Tanto 
não o é que, ao chegar à lnterbrás, entreguei 
isto à diretorla, e esta me __ inCurnblu de pedir 
u":ta proP?s~; at, ~iiTt, uma proposta. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Pois 
não. 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO ~ Es
Íou_d.izendo:-rião consid~ro isso proposta, tan~ 
to assim que a diretoria da Interbrás me pediu 
que entrasse em cantata com a empresa para 
que _ela fizesse a proposta. A proposta formal, 
isto sim, considero uma proposta. 

Recebi, realmente, e-?se papel, que podia 
ser: Un:ta intenção de fazer, uma proposta de 
palavras. Exatamente. 

. O SR. RElATOR (José PaulO B-iSo!) ~Já 
entendi isso aí. De qualquer forma, de repente, 
foi convertido num telex. 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Soli
citei à empresa que mandasse, oficialmente, 
essa proposta. 

Então, foi feito um telex e foi encaminhado 
àSEAP. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - En
tão, é simples eu lhe perguntar agora. O telex 
e a proposta fundamentalmente continha o 
mesmo conteúdo? 

. O SR. PAULOSÉRGIOMONTEIRO-Prati
camente. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bísàl) --' En
tão, é isso-. Se tem timbre, senão tem timbre, 
o conteúdo é que nos importa. Pergunto, en~ 
tão ao Dr. João Bosco se tirou do bolso do 
colete a proposta, ou essa coisa parecida com 
proposta? · 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não tirei 
do bolso do colete. Na realidade, na reunião 
do 19 de julho, como recordo, o milho argen~ 
tino vem seildo tratado, em várias- reuniões, 
e essa decisão estratégica da importação por 
via férrea foi defmido. No dia 1 o d~_julho houve 
uma discussão .. ehá..uma nota da Ceap sobre 
o problema do milho, que deve esta nos anais 
das agendas do Conselho, que fala claramente 
desse problema de negociação do milho ar
gentino, através da Interbrás, da necessidade 
de agilizar. E na discussão há, uma parte da 
ata, que está falando sobre essa, parte e que 
vêm sendo discutida em todos os pontos da 
questão. Ficou claro: que iria faltar milho du-
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rante 1 O meses, e a Argentina que é a tradi
cional fornecedora, estava atendendo aos seus 
estoques, em decorrência do fenômeno de 
Chemobil. Assim, acabaram os Srs. Ministros 
optando pela solução intermediária, isentando 
as importações a que sejam feitás em outubro 
dos tributos tais e tais, de ordem a equalizar 
o custo do produto importado, com os preços 
vigentes no mercado interno. Foi qUãndó ficOu 
definido que se faria o balizamento dos preços 
pela concorrência çla CFP. O que nós fizemos 
foi solitar, da lnterbrás, juntamente com José 
Carlos Braga, que tomasse proposta que to
masse para implementar essa dedsão. • 

E a primeira pr-opos.ta para que chegou eu 
encaminhei à CFP, para- fazer uma análise, 
e a CFP fez uma análise criticando sobre dois 
aspectos: sobre o problema de pre-ço e sobre 
o problema político. 

Então, sobre o problema do preço, em reu
nião com CEAP e com o Preskl~nte do_ Conse
lho, aceitamos que o problema do preço deve
ria ser o referencial da roédia de preço da 
CFP. 

Quanto ao problema da política, que não 
deveríamos importar milho, que iria prejudicar 
a produção etc.- não caberia essa discussão, 
porque já havia uma posição do Conselho em 
relação a isso. Então, foi esse o aspecto. 

OSR. RElATOR (José Paulo Bisol)-Antes 
de falar com o Sr. -PaUlo Sérgio, Conversou 
com alguém a respeito dessa empresa? 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO~ Não. con
versei. Eu recebi orientação para que pedisse 
a Interbrás para agilizai" e a lnterbfáS havia 
feito um contato - e o PauloCesar está me 
dizendo -amplo na Argentina. O próprio-se
cretárlo da Ceap deslocou-se para Argentina 
para fazer contatos. 

O SR. REL.A.TOR (Josê Paulo Bissol) -O 
Sr. não ouviu_o_que ele disse? Que prirheifo 
surgiu verbalmente. No primeiro momento, 
numa determinada reunião, o Sr. falou, mani
festou-se verbalinente, fez uma referência a 
essa empresa a alguma pessoa. O Sr. sabe 
quem era, lembrase de quem? 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não. Não 
fiz referência. F1t refer_ênciâ- a que se fiZesse 
se colhesse prosposta dentro dos critérios da 
operação, porque o Conselho havia inandado 
agilizar a importação do milho Argentino. E 
essa intensão .. 

O SR RELATOR ( José Paulo Bisai) ~ O 
Sr. não conversou -com o Sr Milanês. e casual
mente não fez uma refêrancia a essa empresa, 
depois de uma reunião ou dentro de uma reu
nião? 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO-- Não.m.o 
fiZ. 

O SR. RElATOR (José Paulo Biso!) O Mila
nês não conversou com o Sr. _na_. saída de 
um reunião, a respeito disso? 

O SR PAULO SÉRGIO MONTEIRO - Foi 
exatamente numa dessas reuniões técnicas, 
ao sair, quando estávamos indo para o aero-

porto, ele disse: acho que vai voltar aquela 
operação do milho argentino. 

O SR. RELATOR (José Paulo_ Biso!) - Com 
exceção do Collor de M~Jo, nada nasce no 
limbo. 

O SR. JOÃO BOSto· RIBEiRO - Essa 
orientação que foi dadã ao ~tnanês, foi orienta
ção do Conselho, que pegasse de empresas 
que se interessassem. 

O SR. REi.ATOR (José Paulo Biso!) Não 
é isso. Apenas quero saber se o Sr. fez referêri
oas. NãO ~stou julgando a _qualidade moral 
do fato, quero a referência. Houve ou não hou
ve? 

O SR. JQÃO !lOSCO RIBEIRO - Eu não 
fiZ a indicação de nenhuma empresa. 
O SR. RElATOR (José Paulo Biso!)- Como 
ê que o Milanês chefiou, após a reunião, disse 
a ele que a referência foi feita? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO :_ Olha 
bem. A lnterbrás tinha, podia coletar proposta 
"das empresas interessadas. Ela tinha feito este 
trabalho. _ 

O SR- RELATOR (José Paulo Bisai) Está 
tudo bem. Isto é uma exPlicação. Quero saber 
se houve a referência? -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não. Eu 
não me recordo de ter feito essa referência. 

O SR RELATOR (José Paulo Bisai) O Sr. 
Confmna que, ao sair da reunião, ·o Milanês 
lhe disse isso? 

O SR PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Que 
. iria voltar a operação milho argentino. Eu não 
_sei._ Sé na époCa Íoi dtada o Marc Rich, não 
sei .. O que eu sei é que, chegarido ao Rio 
a Marc Ri c h compareceu ao escritório da lnter
brás, para discutir a ta!jofn(Veiiture. 

O ~R. Rf:LÃTOR (José Paulo Biso!) -
Quantos dias depois? 

O SR. ]>AULO SÉ!l.GIO MONTEIRO- No 
máximo uma semana talvez. 

O SR JOÃO PAULO RIBEIRO -Sr. Rela
tor? 

O SR. RELATOR (José Paulo _Biso!) - P9is 
não. 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO -Esse ne· 
g6cio do milho argentino era um negócio pú
bJico. Há rileses se debatia_ essa questãg. As 
missões argentinas vinham ao Brasil, qualquer 
interessado .. _- eu não es_t_QL!_ vendo o fato 
- mas qúalquer empresa interessada em 
cumprir uma operação como era proposta, 
éstavã aberta para receber a proposta. Tanto 
que ã: primeira proposta recebida, foi encami
nhada à_ CFP e depois demandou algum tem
po;-e qUaiquei írlteressado- a (nterbrás pode 
confll111ar isso - quando se demarra uma 
negociação internacional, se houver outros in
teressados, eles enviam telex que, através do 
terex, -se- apresenta propostas, manifestando 
~su~ intenç_ão. Se houvesse outro concorrente 
que poderia concorrer naquelas condtções, e 
possivelmente teriam apresentado. 

Q SR. RELATOR (José Paulo Bisai) -Acho 
perfeitamente cOrriPreensível isso. Mas eu in
sisto no detalhe, porque ali é que existe uma_ 
_certa obscuridade. No depoimento- vou dei
_x~ bem claro- tanto o_Sr. como eu,_va_mofõ 
ser bem obje_tivos. 

No depoimento do Sr. Monteiro há uma 
primeira referência e não é a única a esse 
fato que eu estou querendo esclarecer, que 
diz assiril: V. S'. disse que tomou conheci
mento da retomad.:t. do ressurgimentO dessa 
operação, quando estava aqui numa reunião 
por outros motivos, "era uma reunião por OU
tros motivos", poderia precisar exatamente ço
mo foi a: -círcuil~tâilcia dessa Coffiuilicei~ão? 
A pessoa estava pedindo exatidào sobre _o de
talhe. v. s•. havia Vindo-pãf"a -uma "reunião com 
outras pessoas, para outros assuntos? E ele 
respondeu: Para outro~ as~L!ntos, mas C9111 
ã me.Sffiã-pessoa. E ai o assessor insistiu: V. 

_s~_._leri<;1 -vindo junto com o Diretor Milanês? 
A resposta dele foi a seguinte: t:. Vinham urnas 
seis pessoas da lnterbrás. O Sr. assessor: 
Quais eram essas -seis p·esSoã:s?- Dificil lem
brar, disse ele, mas acho que tinham represen
tantes do frete qüe-eram funcionários daJnter
brás. Nào sei se O _do milho ou- do leite em 
pó, só sei que havia uns grupos de pessoas, 
mas, não posso precisar, posso até tentardes
cobrir, quais eram essas pessoas. 

O Sr. Márcio v_eio nesse grupo? Foi pergun
tado pelo assessor. Não. Nesse grupo_ não. 
Ele respondeu. O ·sr. Vice-Presidenfe veio? 
perguntou o assessor. Ele então respondeu. 
Foi o MilanêS ·com o retiéências. Eu rrie lérfibro 

_de uma pessoa que -chamamos de Dinis, não 
sei direito o nome defe, mas é o responsável 
pelo transPorte inarlfimo. Acho que também 
o Jorge estava presente, mas não me lembro 
exatamente. Havia umas seis pessoas da lnter
brás. Então, O depoente falou: alguém falou 
fora do microfone? Acho- que sim, não sei 
se-era -o-- Marco _Aurélio Giova.nón- ou Se era 
representante do arroz:. Não posso precisar. 

-.-Mais adiante e_ aqui tem um detalhe lrõpor
tante: Iembro-_me_ bem disso, porque no fmal 
aa reUni6o ele fàlandO_- ele disse- que-o final 
dá. reuilião não r·eSO!VemoS' os próbieinãs, 
muitas coisas fiCaram· pendentes ·e nãó co
mentamos: perdemos u!lla vi~gef!l, nun:t _dia 
não conseguimos resolver, querri sabe da pro
xíma vez. Qua:ndo o MiJanês saiu da sala e ... 
Saiu como? Bom. Nós salmos da sala_ e ele 
fiC:õu. O Sr. AsseSsor: Tinha uma razão? Então 
ele ficou na sala com.o_Sr. Intendeu? _Estavam 
presentes tal. Terminou a reunião. Como foi 
is56?Termin61ia feuli.iâo~ tudo bem, a.té Jogo, 
até logo. S_afmos dq: sala e o diretor ficou na 
sala ainda se _despedindo. O Sr. AsseSsor per
guntou: Nesta sala que estava acontecendo 
a reunião, fora as seis pessoas ou sete da 
Interbrás, quem mais estava presente? O Dr. 
João Bosco. Essa fói cciin referência ao Sr. 
Só. Foi na sala dele a reunião? Foi na Sala 
de reunião, ao !ada da sala dele. 

QUer diz.er, todos -da lnterbrás saíram, com 
exceção do Sr. Milanês, que ftcou sozlnho com 
o Sr. Jcião Basco. São- detalhes. Pelo menos 
a impressão que dava é que ficou se despe-
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dindo. Saímos por um corredor ... Isso não é 
verdade? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO-Não, 
é verdade. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -E, ao 
sair da sala do Sr. João Basco, o Sr. Milanês 
lhe comunicou que a operação Via ferroviária 
parece que estava ... Ai. o Assessor: "Como foi 
que ele lhe comunicou isso?" "As palawas 
vão ser difíceis de se reproduzir, mas alguma 
coisa dá para dizer:_ aquela operação de milho 
argentino, via rerrõViãria, parece que está vol
tando à tona. O João Basco disse-me que 
existe uma empresa que se compromete a 
fazer a quantidade toda':. _ _ _ _ 

Saímos e não cbméntãmos mais nada. Vou 
repetir. "As palavraS vão ser difíceis de Serem 
reproduzidas", ele disse. Mas fez uma aproxi
mação e reproduziu assim: "Aquela operação 
de milho argentino, via ferroviária, parece que 
está voltando à tona O João Basco disse_-me 
que existe uma empresa que se compromete 
a fazer a quantidade". · 

Que empresa ·era essa? Logo depois ele 
diz que é essa empresa mesmo, a Marc Rich. 

O Sr. PAULO SÉRGI<YMONmRO.-.Só 
um esclarecimentO. 

O Sr. RELATOR (José Paulo Biso!) -Pois 
não. 

O Sr. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Lem
bro-me exatamente disso, porque estávamos 
muito preoculpados com o fato de o Governo 
exigir que fizéssemoS essã operação, que, ope
racionalmente, era muito dificil. 

Então, quando o Diretor Milanês me comu
nicou que a operação estava voltando _e eu 
diss_e aqui que há uma empresa que parece 
que se propõe a fazer isso, eu disse - não 
me lembro bem as palavras - que pode ser 
que tenli.a alguém que se disponha a fazer 
isso, porque o que nós não tínhamos era uma 
pessoa, do lado argentino, que se dispusesse 
a fazer isso, conforme a nossa viagem, à Ar
gentina. 

Saiu emPresa, mas pode ser que a palavra 
tenha sjdo "parece que alguém se dispõe a 
fazer isso". Essa informaçãO pode ser que te
nha sido dada pelo Sr. Je>a6 Basco. 

Essa era a nossa preocupação. 

O Sr. RELATOR (José Paulo Basal) - Oe 
qualquer forma, houve essa reUnião, houve 
esse fato_ que ele ficou sozinhO-cOrri. o Milanês ... 

O Sr. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - ]>so 
houve, exatamente. 

O Sr. RElATOR (José Paulo Biso!) - ·~, 
e comentou que havia uma empresa e men
cionou que a empresa era essa. 

O Sr: PAULO SÉRGIO MONTEIRO =-E 
o que me parece que ocorreu logo em seguida 
é que, na semana ou dias depois, houve o 
contato da-Marc Rich com a interbrás, no Rio 
de Janeiro, 9izendo que propunha fazer ajoint 

O Sr. RELATOR (José Paulo Bisol)- Per
gunto a ele se houve ou oã.o_,_"en_fim, isso aí;_ 
se aconteceu ou não. ---- - ---

O SR. JOÃO .BOSCO RIBEIRO - Não sei 
a -vruorização do fato de eu ficar sozinho com 
o Diretor da Interbrás ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -
Não, mas não se preo·cupe com a valorização. 
Nem eu tenho condições~ como Relator provi
sório aqui eventual. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - ... So
bre questionar essa questão. E a questão está 
muito clara. Eu estaVa seguindo, junto com 
a Seap, uma posição do conselho, que foi 
referendada na reunião anterior, que agiliza~ 
se. E- eu- disse ao Milanez: "Olha, o ministro 
quer que agilizE! ess~ questão, porque os por~ 
tos eStáo abaiiotados e temos que até psicolo-
9"Jcari1erite -dar urria demonstração à Nação 
de que n6s- temos uma lOgística.:. - --

0 SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Tudo 
bem. Mas por que lhe ocorreu essa empresa? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não 
me ocorreu empresa. Disse que procurasse 
as en:tpresas que pudessem fazer e que ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Não, 
não, espere uma pouquinlro. Não vamos dan
çar em dma dos espaços vazios, das entreli
nhas. Ele disse objetivàinente que V. Sa. men

- clonou a empresa. 
O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não, 

não ... 
O SR. RElATOR (José Paulo Biso!) ---: V. 

Sa~- aigéi. -·naõ ou sim, inas, nas entrelinhas, 
não me interessa. 

O SR·;;oÃO BOSCO RIBEIRO - V. E><' 
há de convir que foi uma operação ab~rta 
e citei a necessidade da _agifização e qu-e se 
tomasse as propostas de quem estivesse inte
ressado em propor ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - Mas 
eu não estou julgando a operação. Ai é que 
está o engano de V. Sa. Estou interrogando 
e quero conhecer os fatos. Depois, alguém 

·vai julgar, disso, V. Sa-pode estar certo. Mas, 
agora, não estou julgarido. Quero saber se 
ele -mentiu ou se disse a verdade; se V. Sa. 
tinha o nome da empresa ou se não tinha; 
se fez referência ou não fez. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu não 
tinha o nonle da- empresa; tinha a orientação 
que se tomasse a proposta de empresas inte
ressadas. Recebi essa orientação superior. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
gósfciria de To1inuli:lr uma questão"· de ordem, 
se V. Ex• me permitir. 

Na averdadem integramos esta Comissão, 
mas Pelas diversas _atividaàes que__ desempe
nhamos aqui, não só no Senado Federal, mas 
~mbém no C_ongresso Nacional, al~m das 
missões externas que, muitas_ vezes, somos 
obrigados a desmpnhar, não temos ac.omp~
nhado aqui, com muita freqüênda, o depOl· 
menta.das diver.saspessoas que_têm sido c_o_n
vidadas a comparecer a esta comissão. 

Então, ficamos acompanhando as pergun
tas que são formuladas pelo relator,, obede
cendo, inclusive, uma orientação da Asses
-soria da Comissão, e ficamos sem elementos 

para fazei tirilã aw:;liaÇão dessas respostas das 
perguntas. - -

No caso presente, essa da importação de 
milho, pof exempfci, qUe- náo _acompanhei o 
depOimento de nenhum dos dois da primeira 
vez que estiveram aQui, ficó um poUço einba
raçado para acompanhar a linha de raciocfnio 
çless~ perguntas _que s~o _(ormula9as e tal!~· 
bém as respostas. 

Parece que aí o caso, a meu juízo, que deve 
ser analisado é se essa importação resultou 
em prejuízo para o País; se foi no momento 
adequado ern que o País estava enfrentando 
unia crise de abastecimento, os produtores 
de aves já estavam reclamando providências 
do_ governo, porque não estavam podendo 
produzir, em virtude da falta do milho, e se 
essa importação da Argentina trouxe realmen
te.Y_~tagem ou-deSYantagem. 

Essas filigranas de que esteve reunido um 
-cidadão, um funcionário com outrO e falOU 
Isso; falou aquilO, acho que isso não vai clarear 
muito esses fatos. E que a responsabilidade 
a aPurar, em decorrência dessa transação, 
dessa importaÇã-o, se faça. 

Agora, acho que esse negódo de que um 
disse isso, o _outro disse aquilo, nós vamos 
ainda ficar muito mais em dúvida, pelo menos 
eu, 9:ue não_ acompanhei, desde o início, os 
trabalhos da comissão, o que lamento profun
dãmente, p-orque estou percebendo o alcance 
dos trabalhos aqui desenvolvidos. Mas me pa
rece que devemos nos ater mais aos fatos 
concretos, pois o relator acaba de dizer que 
ilão importa, por exemplo, aperiaS .imâfiSar- a 
operação em si,. mas se o fulano de tal falou 
isso ou não falou. -

Parece-me que devemos analisar a opera
ção em si, saber s~-havía a necessidade. Essa 
é que é a grande finalidade desta Comissão, 
ou seja, saber se havia a necessidade da im
portãÇão de alimeritos para suprii-- o mercado 
Interno. em decorrência do grande Problema 
~sultante da implantação do Plano Cruzado, 
se trouxe Prejuízos e responsabilizar élquelas 
pessoas que foram envolvidas nessas opera
ções. 

- ~cYSR: PRESlDENtE-(Dirceu C.iiineif-Of
Para a.questão de ordem levantanda pelo ilus
tre Senador Nabor Júnior, eu poderia respon
der algumas indagações do seguinte modo. 

V, Ex'! pergunta se houve prejuízo. Houve. 
Está constatado e faço is_so até em- nível de 
informação, Já que V. EX-, lamentavelmente, 
não pode participar de todas as reuniões. Se
gi..nidO, era preciso fazer ir'nportaçõés? Era: Es
tá resolvido esse problema. 

De modo que realmente o que nos interessa 
é apurar as circunstâncias e as questões de_s_se 
prejuízo. E aí está o sentido das indagações 
do Relator. Os detalhes dos procedimentos 
é uma prerrogativa de quem indaga. De modo 
q_ue_ac:;;ho que o Relator está dentro· do direito 
que ele tem de estabelecer os detalhamentos 
necessários para o esclarecimento da questão. 
Se eu_tiver que _dizer uma palavra sobre essa 
intervenç-ão, diria que está correta e está den
trO do propósito desta Comissão. 
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O SR. NABO R JÚNIOR- V. 50 me permite 
retomar, apenas para aJguma cooslderaç:ão 
adicional? 

Pelo que ouvi aqui dos dois depoentes é 
que foi autorizado, pelo Ministério da Fazenda, 
que, estranhamente, é o órgão incumbido da 
política de abastecimento e preço deste País, 
po1 isso que está causando toda essa celeuK 
ma ... 

O SR. PRESlDENTE (Dirceu Carneiro) -
Não estranhamente, Senador, legalmente, por 
lei. 

O SR. Nt\BOI(JÚNIOR- Pois é. Mas estra
nhamente, porque não deveria ser assim. 

Então, foi autorizado à Comissão de Finan
ciamento da Produção abrir uma concorrên
cia, lançar uma concorrência pública para im
portação de determinados alimentos, inclusive 
o milho. 

As firmas, tomando conhecimento de uma 
concorrência pública, publicado o edital na 
imprensa, qualquer flrma está no seu dever 
de se habilitar para o fomecimento_dessa mer
cadoria. Parece-me que essa é uma questão 
indiscutível. Se não existia no País milho sufi
ciente para abastecer o mercardo e se deu 
prioridade à Argentina para impártação desse 
milho, em decorrência até de um tratado bila
teral que o Brasil mantém com a Argentina. 
evidentemente que se tomou as medidas ne
cessárias a que as empresas argentinas pu
dessem particiar dessa concorrência. Pergun
to, então: essa empresa que ganhou essa con~ 
corrência, que forneceu, houve algum- vício 
nesse fornecimento, para o nosso entendi
mento, pelo menos no meu, que se questiona 
tanto a participação dessa empresa argentina 
nessa transação, nessa operação? 

O SR. PRESIDENTE-Tõirc_eu Carneiro) -
A pergunta é para mim Senador?~ 

O SR. NABOR JÚNIOR - Perguntai-ia a 
V. Ex' ou ao Relator para nos esclarecer me~ 
lhor, porque estamos aqui, pelo menos eu es~ 
tau alheio ao processo e estou percebendo 
a insíStênda com que o Relator está abor
dando esse tema da participação dessa em
presa, se houve algum favorecimento a essa 
empresa para que ela forne_cess_e_o_ milho ou 
se não contactaram com outras empresas. 

O SR. PRESJDENTE-"(Dirceu Cameíro) ---=.. 
Creio que a dúvida de V. Ext também é a 
do Relator. 

Mas, em todo caso, Senador, quero lhe colo-
car o seguinte... · 

O SR. NABOR JÚNIOR - Gostaria,_ que as 
perguntas foss.em direcionadas nesse sentido, 
para esclarecer se houve prejuízo, por que essa 
empresa ... 

O -SR. PRESIDENTE (Dircet,t Carneiro) -
Não, prejUízO hoUve na operação, nós já sabe
mos. Podemos até ens<:l.la{ alguns valores do 
prejuízo. Mas é claro que essa indagação 
que V. EX" faz é uma dúvida abrangente e 
é a natureza da formulação que tem feito o 
Relator. Mas eu diria qUe, neste prOcedimento, 
apenas vou colocar alguns detalhes resumi
dos, porque esta Coini:Ssão de InquéritO, seria-

d9J', _tem mais _ __de___l8 mil páginas, passa de 
vinte mil páginas. De módo que ela compôs 
cinco bancos de dados no Prodasen em com
putador, teve mais de 50 depoimentos. Portan
to, é um volume imenso. Teve um trabalho 
de mais de 40 auditores do Tribunal de Con
tas, _que também deram 11m a_ col_aboração 
muito grande para o esclarecimento desse as
pecto, de modo que é um conjunto de dados 
imenso. A dúvida nesta questão decorre de 
que él"IÔTerbrás, sendo a representante brasi
leira para essas_ questões comerciais, (ez um 
conjl.lnto de levantç~mentos na Argentina, trou
xe um relatório de empresas interessadas, 
qualificou algumas empresas na Argentina pa
ra esse procedimento_. A dúvida exatamente 
é que essas empresas qualificadas por quem 
tinha COrripetênda, a lnterbrás, iiào fd obSer
vada e de repente_ surgiu uma outra, com ou
tros parâmetros, cOm_ outras __ formas e com 
outros aspectos eSsa foi escolhida. Essa é a 
nossa dúvida. 

Com-a palavra o Relator. 

O SR. RElATOR (José J'aulo Bisai) -Sr. 
Presidente, lamento não alcançar a lucidez e 
a inteligência do nobre Senador. Eu tenho que 
enxerga:rcõrn-aTuZ dOS-meus olhos e a pei}Ue
nez da minha capacidade de raciocínio, sou 
um Relator provisório. Mas tenho aqui um es
boço e estamos fazendo uma aqueação, no
bre _Senador, que tem pontos fundamentais 
que não foram colocados por mim', mas pelas 
divergências de depoimentOS. O que estou 
tentaflfo elucidar aqui é quem disse a verdade. 
Sabe V. Ext que_ IssO não é fácil. Tenho 30 
anos de Magistratura, passei 30 anos inqui
rindo testemunhas. Se fazemos a pergunta 
imediata, direta, eles trazem no bolso a per
_gunta, uma proposta talvez tenha saído do 
bolso do colete. EntãO, existe uma técnica. 
Pode ser que eu não seja bom nessa técnica, 
mas eu tento ser. Tentei durante 30 anos, tãl
vez não tenha aprendido, mas _acho que essa 
é a _adequada para esdarecer as·divergências 
aqui. Mas estou satisfeito com os resultados. 
Do meu ponto de vista modesto, os resultados 
foram muito objetivos, e até vou fazer pergun
tas só para resumir aquilo que nós alcança
mos. 

O Senhor conftrma que, segundo o diretor 
Milanez, na saída de uma reunião com ele, 
com o Dr.- BasCo, ele_cliSSe que o Basco men
cionou essa empresa? 

d SR. PAULO SERGIO MONTEIRO- Não. 
ele disse_que teriam- empresas ou pessoas que 
estariam_ dispostas ã fazer aquela operação 
que tínhamos mostrado,. que era muito difícil, 
mas não tínhamos conseguido nenhuma em
presa que fizesse~- O nome da empresa, se 
não me .engano - faz muito tempo ....:.... só 
vim saber realmente quando a empresa conta
tau· a Interbrás no Rio, propondo a tal joint 
venture. 

O SR RElATOR (José Paulo Biso!)- Cer
to. Era essa empresa? 

. O SR.PA<lLO SERGIO J.\ONTEIRO- Aliás, 
deve ser essa empresa, porque ê um raciocínio 
que_estou fazendo.-Dii: o diretor para rl1:im: 
~A OperaçãO está: voltando. Parece que tem 

alguém ou alguma _empresa que está disposta 
a fazer, dentro dos parâmetros do Governo", 
e na semana seguinte uma empresa se apre
senta à Interbrás. Acho que o diretor Milanez 
é que poderia esclarecer_ esse ponto definitiva
mente, porque a conversa foi com ele. 

O SR. RElATOR (José Paulo Bisol)- Mais 
_tarde, o senhor rece/::Jei,J_ J'l- proposta escrita. 
Não acha que é oficial? Quem passou a pro
posta escrita? 

O SR. PAULO SERGIO MONTEIRO-Essa 
primeira, que não é proposta.,. 

O SR. RElATOR (José Paulo Bisai) -Essa 
proposta sem timbre, mas assinada? 

O SR. PAGLO .SERGIO MONTEIRO- Foi 
encaminhada para a SEAP e eu a recebi e 
a encaminhei à Diretoria da lnterbrás. 

O SR. RElATOR (José Paulo Bisai)- Mas 
quem é que encaminhou? No depoimento an
terior, o senhor disse ... 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO - 0 
Dr. João Bos:co, numa reunião também, em 
que estávámos tratando de outro as_sunto, 
deu-me esse papel e me disse: "Olha, tem 
essa operação, .. aqui, que é aquela operação 
na Argentina. EStuda sê isso é viável", alguma 
coisa nesse sentido. Quando eu disse que não 
era uma proposta, é porque tecnicamente não 
era, mas tinha uma forma de proposta. 

O SR. JOÃO BOSCO RiBEIRO- Náo pas
sei proposta. O que passei foi uma infOrmação 
de que tomasse proposta das empresas inte
ressadas, porque o Conselho e seu Presidente 
tinham mandado âgilizai todo o proceSso da 
importação. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisai)- Quer 
dizer que ele não está dizendo a verdade quan
do_ diz que a proposta vei_o __ do senhor? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu não 
sei. Eu não passei a proposta paia ele. Na 
realidade, recebi ordem que comunicasse à 
lnterbrás que tomasse propostas e encami
nhasse propostas que tivess_em interessadas 
em obter operação. 

-~0 SR. RELATOR (Jos~ Paulo Biso!)....,.... Uma 
última pergunta: o senhor aCha que seriâ_in
correto, do ponto de suas funções, passar uma 
proposta? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO ...::: N;io,. 
a~e:<!ito que nã9 seja irico:rretO: 

OSR.SENADORGERSONCAMATA-Eu 
esfava obseiVando que o Senador José Paulo 
Biso! tem efetivamente uma grande prática. 
Não sou nem advogado, nunca interroguei 
ninguém na minha vida, mas fiquei aqui obser
vando-o e me pareceu o seguinte: a lnterbrás 
foi à Argentina e não conseguiu ninguém que 
efetuasse_ a_operação, segundo depoimento. 
EXiSte algum relatóriO. 

O SR. RELATOR (José Paulo _BisoU :--Se
nador, ele disse que foi lá e encontrou seis. 
Ou entendi mal? 

O SR. SENADOR GERSON CAMATA ~ 
Seis, mas nenhuma se dispunha a fazer na-
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queles prazos que QGovemo brasileiro queria 
e naquela quantidade. Ele encontrou seis, mas 
nenhuma das seis se dispunha a fazer aquUo 
que a lnterbrás queria, que o Gov_emo deter~ 
minou _à lnterbrás que fizesse. A operação foi 
abandonada porque não havia meiOs físicos 
de se efetuá-la. De repente, aparece uma única 
empresa dizendo que ela efetuava. Houve al
guma análise dos preços? Aqueles pre_ços _que 
ela ofereda eram compatíveis cOm ·as- preÇos 
de transporte ferroviário por algum órgão? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
A assessoria para eSJ:larecer. 

A ASSESSORIA- Em ielação às seis pri
meiras contactadas, elas se propunham a fazer 
um terço da operação_ p-or via ferroviária, os 
outros, por vias_ normais. E tinha um preço. 
Foi feito um relatório, um telex à Seap, resu
mindo a nossa viagem à Argenttna. Passa
ram~se meses ~_dois_ o_u _três meses- quan
do voltou então essa. ou.tra_operação, e o·mer
cado já era outro. Ent~o .. comparar esses_ pre~ 
ços .é. muito difici1, porque realmente _o_mer
cado .osdlou muitQ [l.es~a época. Houve o pro
blema de Chernobyl, os preços subiram muito. 
Evidentemente, os preços dessa segunda pro
posta eram maiores que a primeira por várias 
razões, inclusive porque, no primeiro contato, 
felto no início do ano, deve ter sido em março 
ou abril, ou talvez no início de maio, que é 
o_ início da colheita argentina, existia abun
dância do produto, portanto, o preço mais bai
xo. A segunda proposta; já em julho e agosto, 
no meiO da safra argéritina, os preçoS-eram 
mais altos. Esses preço's eStavam dentro "dos 
preços que a CFP tinha comprado numa con
corrência pública. Em riíveis de preços, com
parando-se com o preço da CFP estaVa em 
linha, mas comparando-se com_os preç-os que 
nós obtivemos naquela primeira viagem, ele 
estava maior, mas por algumas razões plena-
mente explicáveíS. - · · -

OSR.GERSONCAMATA-Concordo_com 
o Senador_ José Paulo B'isol no seguinte. Acho 
que é até um mérito ele ter descoberto_ uma 
empresa que se dispunha a fazer um seryiço 
que a lnterbrás descobriu na Argentina, que 
não fazia, e como era única não houlle licita
ção. A Interbrás_ é obrigada à licitação_ ou à 
coleta de preços? 

. O SR. P,\ULOSERGlO MOJ'ITEIRO ~)'Ião, 
à coleta de preços. - Nesse caso, indusive, 
nós encaminhávamos p_ara a SEAP todas as 
propostas que recebíamos, e não eram só. da 
Argentina. De milho a;nericano recebemos vá
rias e sem solicitar. Recebemos propostas de 
empresas japonesas para importar milho 
americano, mas a encaminhávamos à SEAP 
imediatamente, pOrque cabia à SEAP e à CFP, 
quer dizer, à comissão que estava fazendo a 
importação, analisar se convinha ou não, se 
era a época oportuna ou não. 

OSR.GERSONCNv'IATA-Parece-meque 
o milho americaõõ e a~ OUtroS paíseS já e"s(ava 
fora de conjectura. O Governo tinha decidido 
que tinha que ser por via ferroviária e tinha 
que ser milho argentino. Aí, vocês eram os 
executores dessa ordem? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Exa, 
tamente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
senador, mas milho americano também hou· 
ve, mas havia uma rejeição ao milho ameri
cano naquele momento. 

O SR. GERSON CAMA TA- É. Nessa épo
ca importava-se também milho americano. 
Houve _uma ún.ka empresa que apresentoU 
uma única proposta e não foi nem escolhida. 

Q_.SR. P~IDENTE (Dirceu Carneiro)
Senador, só um esclaredmento: não foi unla 
única proposta. Ela apresentou uma proposta, 
inclusive em nfveis mals altos, que foi encami
nhada à CFP, a qual fez análise sobre os dois 
aspectos. Depois foi encaminhada uma or
dem à lnterbrás dizendo que só se podia nego
ciar com essa referência de preço dentro des
ses parâmetros. Então, foi o que a empresa 
aceitou. 

O SR. GERSON .CAMA TA - A empresa 
aceitou? 

O SR. ASSESSOR- Baixou o preço numa 
segunda proposta. 

O SR. GERSON CAl-liA TA - A einpresa 
executou aquilo a que se propunha? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Ela 
executou até quando ·começou a ter proble
mas ·com a· Cacex.·e o CPA, A Cacex parou 
de emitir guias porque em janeiro, já estava 
entrando a safra brasileira e ainda haVia em
barque deSse contrato a ser feito em janeiro, 
f~ereiro e março. _ 

O SR GERSON CAMATA - O Governo 
brasileiro é que fez com quer os órgãos brasi
leiros fiZessem com que ela descontinuasse 
o serviço. Mas até aqUele prazo ela o cumpriu 
o que estava ·acordadO:. -- -

O SR. PRESIDENTE .(Dirceu Cafneiro) -
Isso significa que o Governo brasileiro impor
tou_ e estabeleceu um -cronograma de entrega 
de produtos em cima da safra brasileira1 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Exa
tamente. Essa proposta de embarque, se não 
me engano, é de outubro a abril. Não me 
lembro. Entrava um pouco no início da sa(ra 
que_ estava sendo plantada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Num determinado momento, depois, arrepen
deu·se _e_ pagou-se o wach out. 

O SR. PAULO SÉRGIO MOt'!TEIRO - De 
uma parcela de 80 rhil toneladas. 

· O SR. JOÃO BOSCó'RIBEIRO·- Sr. Sena-
- âor, é preciso entender que em relação a isso 

também foi discutido no Conselho, inclusive 
foi aprovada uma nota técnica pelo Conselho 
sobre o estoque estratégico que o Governo 
deveria ter. 

A respeito da questão do milho, principal
ro_ente_no Sul, a situação era mais grave, por
que 65% do frango de todo o produto avícola 
e de toda a suinocultura é o milho. O Governo 
n_ão poderia correr risco de não ter um _estoque 
estratégico. Logo, ess_e cronograma foi discu-

tido a nível t_écnico e a nível de ~ConselhO-sobre 
a necessidade de se ter uma segurança e man
tê-la ern função da avicultura e da suinocul
tura. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ....._ 
TelU.--a palavra o Senador Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMA TA - Mesmo que 
a empresa argent:jna tenha-se locupletado 
com isso, mesmo que -tiVesSe ocorrido isso, 
a CP[ não vai encontrar nenhuma ilegalidade 
na operação, porque houve uma única pro
posta, ou seja, dispunha-se a fazer aquilo que 
o Governo queria e a empresa o fez. 

O SR PAULO SÉRGIO MONTEIRO - Isso 
não é definitivo. 

O SR. GERSON CAMA TA- Está posto 
aqui, que seis empresas foram consultadas 
e nenhuma tinha condições de executar o ser
viço. Apareceu uma única _que o executou. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Senador, uma observação. Essa aqui é ames
ma historiazinha dos cegos de Jericó. Se o 
cego· pegar na cauda do elefante, ele vai ter 
a idéia de que o elefante é um abanador; se 
p~ãrnuma-·outra· parte, ele terá i.Jma outra 
idéia. É necessário ve"r o elefante inteiro. Preci
samos vê-lo. Eu quero ver elefante pintado 
até de branco. 

O SR. J\SSESSOR - Poderia fazer algum 
esclarecimento? 

·O SR._ASSESSOR- Apenas para escla
recer esse debate que for formulado agora 
e dizer que a única referência que_ a Jnterbrás 
colocou ofici;;;Jmente ao SinaD para conside
ração foi um telex de maio em que ela reporta 
toda a sua ação na Argentina. Efa colocou 
no telex que em nenhum momento, nenhuma 
empresa se dispôs fazer a-operaÇão. Ela aler
tou sobre as dificuldades. Ela contatou seis 
em-presas, coloçando as seis pr_opostas e aler
tou a respeito das dificuldades de se imple
mentar. Em nenhum momento, a única cor
respoÔdênCia ofidal disse qUe elas não vão 
fazer. Esse o primeiro ponto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Apenas uma intervenção. Em nenhürri. mO
mento existe comunicação oficial de que as 
empresas não farão a operação . 

O SR. ASSESSOR - Não exiSte nenhuma 
comunicação oficial. Isso já foi perguritádo a 
todas as pessoas responsáveis da lnterbrás 
e nenhuma disse isso: 

O s-egun-do ponto diz respeito à Marc Rtch. 
E1a não satisfez integra1mente à demanda bra
sileira_ do transporte ferroviário.Tahto que o 
Sr. Paulo Sérgio disse agora que metade veio 
por Porto Alegre, que é porto, Portanto não 
é Via ferroviária- e a outra metade- v.eio por 
via ferroviária, que era exatamente o que uma 
das empresas no telex tinha proposto. Se não 
me engano, era uma das empresas chamada 
Nid_era que se propunha a entregar a metade, 
por via ferroviária mas não o total, Porque ela 
sabia ser impossível. É exatamente isSo que 
âisse a Marc Rich. 
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O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Os preços Inclusive. _ -

O _SR. ASSESSOR - Na verdade, eu dizia 
de preços, mas não tenho certeza. O que se 
sabe é que a Marc R!ch não aceitou também 
integralmente a quota por via ferróviáriá'Tanto 
que dividiu uma quota em duas, conforme 
disse o Sr. Paulo Sérgio Monteiro. 

O terceiro ponto concerne ao objetivo fun
damental, como acabou de dizer o Sr. João 
Basco Ribeiro, que é-o dé abaStecer o_mer
cado do Rio Grande do Sul; o mais premente. 
[sso também não foi concretizado, porque tive
ram que desviar 100 mil toneladas para abas
tecer o Nordeste. Das trezentas mil toneladas, 
o Rio Grande do Sul recebeu não mais do 
que 113 mil, porque 100 mil foram desviadas 
para o Nordeste e 87 tnil não foram recebidas. 
Houve então um descumprimento do ponto 
de vista da questão logística em desviar meta
de por via aquática, pOrto POrto Alegre, segun
do, houve um_ descumprimento de atender 
ao mer_c_ado ___ m_ais careote,_que era o gaúcho 
em apenas 113 mil toneladas relativamente 
a trezentos, que é um pouco mais que 1/3. 

Portanto, o objetivo inicial teve dois descum
primentos. Essa foi a questão fundamental de 
mostrar que proposta da Marc Rich efetiva
mente não era superior· a outra e não conse
guiu cumprir os objetivos taiS como" coloca
dos. Há que se acrescentar aqui também que 
a alegada negociação do milho co~ a Argen
tina em função dos acordos bilaterais, do Brasil 
não é verdadeira, porque o acordo em que 
os Presidentes da República de ambos os paí
ses assinam é posterior à negociação. 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO~ Gos
taria de fazer um aparte. O Assessor disse que 
a fnterbrás em nenhum momento disse que 
as seis empresas eram incapazes de fazer a 
operação. O que eu disse aqui não é que eram 
incapazes de faZer a operação. Elas fariam, 
mas não na totalidade. Em momento algum 
disse que as seis empresas se negaram a fazê
la. Elas não fariam a totalidade.- Metade por 
via ferroviária e a outra metade- por via marí
tima para os portos tradicionais. Isso é que 
ficou patente. Realmente, a Marc Rich fez me
tade por via ferroviária e-a outra ~metãde por 
via portuária, mas utilizou-se de outro porto 
que não estava congestionado. Essa a única 
diferença. Não estou defendendo ninguém, 
apenas esclarecendo. 

O.SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Tem a palavra V. Ex" 

O SR NABOR JÚNIOR ~ Houve _contrato 
com essa ~pr~ que forneceu as.siÍ1atura 
de contrato? Por seu intermécU_o, _ _a _empresa 
se propõe a fazer o tra_n_sporte dessa merca
doria até a fronteira do Brasil ao_ cus_to ÇIF 
ouFOB? 

O SR. PAULO SÔ:RGIO MONTEJRO- CIF. 
Deve ser uma DAF., pótqt.ie se- trata de fron
teira. É como se fosse OF. __ 

Q SR. NABOR JÚNIOR- Ela transportan
do metade do milho via ferrOviária e metade 
via marítima, houve algum acréscimo de pre
ço? 

O SR PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Não. 
Desde o início a propOsta foi essa, ou seja, 
metade via ferroviária, metade via marítima. 

O SR. NABOR JúNIOR - A proposta foi 
nesseS -termoS?- Quer dizer, a empresa cum
priu o co~trato. 

Ó SR. PAULO SÔ:RGIO MONTEiRO - O 
Assessor _quis dizer que elc.i nãO cumpriu. Corri
parando com as outras, ela fez a mesma coisa. 
Porém, ela cumpriü o contrato iliicial: 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Outras empresas na qualificação que fez a 
Interbrás tinham propostas semelhantes? 

O SR. PAULO SÔ:RGIO MONTEIRO~ Dei
xaram'-ae aceitar, porque não atendiam aos 
requisitos necessários, preestabelecidos. 

O SR. PRESIDENTE-(DirCeu Carneiro) -
Porque era via ferroviária. 

O SR. GERSON ~TA-Par_ece-meque 
ele faz uma distinção. Utiliza portos tradicio
nais. Essa firma inventou uma maneira criativa 
de ir' para Um porto com barcaças onde não 
havia congestionamentos. 

o sR. NABO{J.ÚNIÓR .,.:.: Cóod40 que o· 
JTlilho c\lo;:gou no prazç._est?belecido_ou atra-
,sou?. - -

O SRJ'AULO SÉRGfO MONTEIRO -'-7\tra
sou muito por vários motivo inclusive pàr·cau
sa da CaceX; dO CPA, que seguraram os docu
meJJtoS_. 

O SR. NÃBOR JÚNIOR- Houve uma certa 
dificuldade burocrática por causa da Cacex. 

O SR. PAULO SÔ:RGfO_MONTEIRQ- Pro
vocando urp atraso no_ recebinieflio: 

Q SR._GERS_ON CAMATA·_:ê: É a Iriterbrás 
4CíOnoU ,~·empreSa na 'Argéntiila? 

O SR. i>AUCO-SÉRGIO MONTEIRO~ Ela 
que podia nos acionar, porque nós é que não 
tínhamos os doc_umentos preparados para 
fUndonãr.-Temos-in-dusive documentos que 
a empresa·- ameaçava a Interbrás - está no 
processo ....;,::-Qe cobrar uma multa por essa 
não estar com os doc1,1mentos_ em ordem para 
farer a impOrtação. , 

- Ó SR Ni\BoR JÚNIOR -·o atra>o ha;;!cio 
foi em decorrência dessa dificuldade burocrá
licã COri1 a Cacex? 

O SR. PAULO Sô:RCilO MONTEIRO - E 
tamb_ém-C:om o CPA. 

O SR. NABOR JÚNIOR - E também com 
a liberação de recurso para pagar a empresa, 
houve atras_o? 

b SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Não 
tenho conhecimento, porque seria a gerência 
fiÍÚmc'eii"a da lntefbrás Cp.ie- faria. Mas não ter 
mel nenhum Connedtn€!ii.to quanto ao atraso_ 
-de pagamento da empresa. a lnterbrás pagava 
à empresa Era dentro do acordo bilateral Bra
sil~Argentina. O Banco Central Argentino e o 

Banco Central Brasileiro é que acertavam as 
contas; era apenas uma carta de crédito que 
abríamos. · · 

O SR. NABOR JÚNIOR - QÚer d;-
_!::e_r,__ ª-parte do milho que foi transportada por 
via fluvial _ocas.fonou alguiri prejuízo? E se ti
veSse vindo via ferroviária ter_ia chegado coin 
maior presteza? 

O SR. PAULO SÔ:RGIO MONTEIRO-Não, 
era impossível trazer por via ferroviária. 

O SR. ~OR JÚNIOR- Por via ferrOviária 
era impossível. Não houve estudos téCnicos 
preliminares que determinassem que era in
viável essa importação, totalmente, por _via fer-
roviáliã. - , -

- -

O SR. PAULO SÊRGIO MONTEiRO- Exa
tamente. Era, varrias dizer, alguma coisa no 
estilo de oito trens por dia durante quatro me
ses, sem óS silos em UI:Uguaiana que pudes
sem ·receber esses oito trens, Então, tínhamos 
que fazer uma conexão com o trem brasileiro 

-e-o _trem argentino chegando, iam chegar oito 
por dia, ia ser -Impo-ssível: EntãO,-_a divisão, 
essa forma criativa de· trazer a outra metade 
para -O porto Porto Alegre _é que viabilizou, aí 
vinham dois trens por dia, o· que viabilizou 
a operaç~o. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Mas sem altera-
ção de custo? 

O SR. PAULOSÉRGlOMONTEIRO -Sem 
alteração de custo. O preço foi mantido. 

O SR. .NABOR JÚf'iú)R :__ Ela coloco~ e~ 
Po_rt9.Alegre ao preço cqntra_todo? 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO ~ Ao 
preçO já estabelecido. _ · 

-O SR. NABOR JÓNIO R-Ao preço contra
tado? 

O SR. PAULO SÉRGfO MONTEIRO ~·O 
prejuízo que ocorreu na operação foi porque 
essa-operação foi feita, Se não em engano, 
emosetembro ou final de agosto, para embar
ques até abril do ano seguinte. Em setembro, 
não· tínhamos nem plantado a nossa s_afra ain
da, qaer dizer, quando foi estabelecido o preço 
e o prazo de engrega a safra brasileira de milho_ 
ainda não tinha _sido plantada. 

E quando foi plantada verificou-se que a 
safra er<) recorde, 26 milhões de toneladas, 
se Í1ão me engano. N.. então, os problemas 
ccimeçararh a ocorrer. Primeiro, os preços caí
ram,- Por excesso de produção, tanto no Brasil 
córilo ha Argentina. OS pieços- cafram: mUito 
e estãVamos ainda CUmPiindo o contrato ao 
preço que tínhamos estabelecido na época, 
em agosto. E esses atrasos provenientes da 
documentação da CaceX -e do CPA fizEiraffi 
com que o prejuízo realmente aumentasse, 
porque quanto mas demorado o atrazo, maior 
a queda de preços; quer dizer, os preços conti
nuaram caíndo e estávamos recebendo milho 
em maio por um preço muito mais caro do 
qu_e_poderia ser comprado, em maio, em qual
quer outro lugar, até na Argentina. 

O SR NABOR JÚNIOR -Inclusive no mer
cado interno? 
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O SR PAULO SÉRGIO J.\ONTEIRO- Tanto 
assim que o que foi cancelado, pela diferença 
de preços, que é a praxe normal. Quando se 
cancela, faz um wash-out, que é uma operação 
de cancelamento, tem-s_e que pagar, é como 
se estivesse vendendo de volta, pelo preço 
de mercado do dia em que está sendo feita 
a venda, e aí houve uma diferença, daí o pre
juízo que a operação- teve, um-Prejulzo finãn
ceiro, mas não de abastecimento, acho que 
não. Inclusive, acho que uma parte foi para 
_o Nordeste realmente, uma boa parte, no final, 
foi desviada para o Nordeste. 

A informação que recebíamos é que era 
impossível entrar com esse milho no Rio Gran
de Sul, por problemas polítfcos. Não _sei __ se 
é verdade isso. Então, a Seap pediu que man~ 
dássemos para o :-:lordeste e aí por via marí~ 
lima mesmo. -

O SR. NABOR JÚNIOR - Dr. João Bosco, 
essa determinação de importação desses ali
mentos, inclusive _nessa oPeração da compra 
do milho, partiu diretarTielite do Ministro da 
Fazenda, na época:, preoCupado corii o proble
ma do desabastedmento? 

O SR. JOÃO BOSCO'--PartiU dO Conselho. 

O SR NABO-R--JÚNIOR - COnselho Inter~ 
ministerial? 

O SR. JOÃO BOSCO.::..,.... Conselho Intenni~ 
nisterial e do Ministro da Fazenda, que era 
o presidente. 

Em relação ao milho a-rgentino, eSpecifica-

~~~!· :~~~is a~~~~~1~, ~':: !~~~~7ã~~~!~ 
plementação e eSse Processo posterior de' mu
dar a direção, a Secretariã EXecutiva-do Ctnab 
tinha sido incorporada à Seap. Daí por ·diante, 
não tive conhecimento dos detalhes, porque 
já estava fora, inclusive desse envio para o 
Nordeste etc. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Muitos d~Sses 
votos, qu-e foram aproVádos pelo Seap, Unham 
.o. referendum antecipado do MinistrO? Qü.er 
dizer, a importação era· autorizada ad referen-
dumdo Conselho? · • ·. · 

O SR. JOÃO ·soscc5 RIBEIRO ~·EXafo. 
Na realidade, Sr. Serlador, na época ení que 
fui o secretário, era o ponto mais agudO do 
Plano Crw:ado. Então, tínhamos que derrian
dar soluçóes mui~o ráPidas, _mas ~ Mii1iStro 
Fúilaro definiu que·-ra-ríamos p-eloS rrfeÍlos 
uma reunião mensal, plenária, do CoriSêlho 
e, às vezes, havié'i reuniões setoriais Cciin al
guns ministros,- comd ó Ministro da Agricul
tura, MiriiStro dos-T rclnsportes, especifica·m.en
te, _o Ministro do Planejamento para acertar 
alguns detalhes. Mas fizemos cinco reUniões 
e, então, todos aqueles votos que aconteCiam 
durante aquele mês, em que o Ministro apro
vava ad refertindiiiii,-- entravam na reunião e 
era discutido e aprovado. 

Lembro que quando estava fazendo o r:neu 
depoimento, fui inquerido a respeito de pro
blema com um VOtO_ refer~nte ao lei_t<=: Fara 
a Secretaria de S<lúde de São Paulo. Depois, 
como não me lembrasse, fui ver na própria 
ata e estava registrada uma discussão e recor
dei-me de que houve uma:discussão profunda 

---· - - - -

de que haveria um- colapso, o próprio Ministro 
do PJanejamento 'rue, na época, era um pau
Usta, defendeu o voto, porque haveria um co
lapso resultante da falta de meios financeiros 
por parte da secretaria para atender. 

Então, a metodolo"gia era esta, os votos 
eram ·aprovados, alguns ad referendue,ime
diatamente, na reunião seguinte, todos entra
Vam em pauta e· erani ãprovados. 

Após a minha saída produziu-se mais de 
- triitta votos. Os votos do Cinab, hoje, devem 
ser mais de_ sessenta e o meu foi até 35, e 
eu não tenho conhecimento que se tenha feito 
esse processamento. 

Queria só refendar, não estou criticando, 
mas aquela época foi a época mais transpa
rente, talvez porqUe a comissão esteja rece
bendo o material da transparência do que 
aconteceu. Essa época demandava medidas 
milis rápidas e mais ágeis, até dentro do espí
rito de atender ao Plano Cruzado, em que hou
ve uma demanda de alimentos devido ao au
mento real da renda da população. 

o sR: NABoR JÚNIOR- Quer"dizer, então, 
que durante o período em que o senhor per
maneceu Já, na Secretaria Executiva, todos 
os· Vofôs"· ad referendum do Conselho foram 
submetidos à apreciação do ConSelho e. apro
vados. Depois da sua saída, nem sempre esses 
votos ad referendum do Conselho (oram sub
metidos ao Conselho. 

- ----() SR~ JóÃO -BOStO .,.,.... Não tive conheci
mentO de- réun-iões plenártas do Conselho, po
de ter havido reuniões de outra forma, .mas 
reUniões plenárias, como era o procedimentc
ªté aquela época, não tive conhecimento. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, 
estou satisfeito. 

_D.SR. PRESIDEN-IT (Dirceu Carneiro)-
Está. certo. Pbrigado. - -

O assessor poderia fazer mais uma obser-
vação? · 

OSR. ASSESSOR --É só uma observação 
à Mesa. 

__ o Dr. João Bosç:o deve saído da Secretaria 
Executiva dO Cinab entre três e dez de 
outubro. Pois bem, há um telex emitido pela 
iiltêi-Drás, se nãO- ine engano pelo Sr. Paulo 
Sérgio Monteiro, por ~olicitação do Sr..João 
6osco, n_q _dia cinco de setembro, um mês 
antes, info'rmando que já, naquela ocasião, es
tavá :Sendo considerada a opção de desviar 
cem mil toneladas desse milho argentino para 
o Nordeste e que isso seria considerado no 
contrato. Quer _dizer, em cinco de setembro 
já se -considerava a opção Nordes_te. 

Em cinco de setembro, antes do contrato 
ser assinado, o objetlvo, que era abastecer o 
Rio Grande do Sul, já era deixado de lado, 
mesmo porque a safra argentina não tem con
dição llle oferecer produto durante todo o cro
nograma de entrega. Há grande problema de 
cumprimento do contrato, a despeito das ar
glnTlentações de atraso -na guia da Cacex, que 
é um argumento verdadeiro, há excess!vo pro
longamento da negociação ·com essa opera
ção, que começa oficialmente do dia 5 ou 

6 de maio quando os técnicos da lnterbrás 
vão à .Argentina, pro!o11gamRse em junho com 
esse episódio, onde, reaparece um empresa 
interessada; em julho é feita a primeira pro
posta afiei~, que é rechaçada; em agosto é 
feita uma segunda proposta, que leva mais 
de um mês para ser digerida pela burocracia 
para no ~lrn d~ setembro Qu outtJbro q contrato 
ser assinado. 

Foram quatro ou cinco meses que se gas
tou Para _g~_e essa proposta fosse mantida, 
a ·ferro e fogo, o que inviabilizoU ComPletaR 
mente de atender os objetivos iniciais, quais 
sejam, usar a- via ferroviáffa: para- atender O 
Rio Grande do Sul. Naquele momento em que 
o contrato é aprovado, é impossível fazer isso. 
Tanto que antes da assinatura do contrato já 
se começa a pensar nas opções de, mantida 
a _quantidade inicial, negociada em 300 mil, 
cO_J!lO ·viabilizar internamente a _recepção des
sas 300 mil. 

Então~ a primeira opção que surge ~ desviar 
100 mil para o Nordeste. 

O SR."ÓÉRSON ti\MAtA·--Faltava milho 
no Nordeste? - - -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Na realida
de, é preciso explicar que a implementação, 
destas questões de deslocamento feitas pela 
Seap. 

Mas o Nordeste sempre grave problema de 
abastecimento. Na realidade não· me recordo 
dO dado, mas esperava-se o aparecimento da 
safra do Nordeste. Entretanto, como o Plano 
CrUzado tinha o problema do congelamento, 
os produtores armazenavam os seus produtos 
tlã fazenda e não ent.ravam com eles no mer
cado. O problema do Nordeste é sempre tom
plicado; e havia deslocamento de milho dos 
Estad?S Unidos. Desse assunto es_pecifica
ment~ da Argentina eu não me recordo - sei 
que tinha tratado - mas a Seap é qUe tratava 
dos deslocamentos e das alternativas de abs
-recimento -da Colocação do prod-uto. 

_Q SR. Ót;RSON CN11A TA : Sê na o faltou 
milho no Rio Grcinde" e se desviOU milho pa-ra 
o Nordeste e lâ faltãva: não h·ouVe desvio no 
remanejamento disso? · 

O SR. PAULO SÉRGIO MONTEIRO- Pos
sci dar Uf!! esclarecimento a respeito. ~isso. 
Com esse cronograma, essa op~r~ão Ci?me
çou em maio e se estendeu até setembro, 
quando havia vârios telex na nossa pasta de 
documentos _que deixamos aqui na comissão. 

No infdo de s€tembro houve .üin pedido 
para importação para o Nordeste urgente, por 
parte da Seap. ·Era um _telex pedindO ui-gência 
na colocação do milho até uma data, por 
exemplo, como daqui a 15 dias. O Nordeste, 
normalmente, era abastecido pelos Estados 
Uniaos. Era um milho duro e o Nordeste acei
tava~o. Era; porém, impossível trazer tni!ho dos 
Estados Unidos com essa urgência._ O único 
ç_pntrato vigente na época era es.s:e da Argen
tina, que_ estava sendo assinado. Entã_o, foi 
proPosto pela própria Seap que os priffieiros 
embarques - senão me engano não foram 
100, mas_40 mil, tenho de ver depois- foram 
feitos para o Nordeste. A realidade para m!m 
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não era que fosse inviável fazer por via feriu
viária e, portanto, levaríamos para o Nordeste, 
mas era porque eStava faltando milho no Nor
deste pelos documentos que recebíamos. De
pois fizemos as compras nos Estados Unidos 
e conplementamos, durante outubro, novem
bro e dezembro, o milho americano para o 
Nordeste e o_ milho argentino ficou no Rio 
Grande. Isso é só para um esclarecimento. 

O SR. GERSON CAMATA - Então, não 
houve um desvio; houve um remanejamento 
para atender ao Nordeste. 

O SR PAULO SÉRGIO MONTEIRO.....: Sim, 
fomos solicitados para Isso. E isso tém docu
mentos, trocas de te)ex entre Seap e lnterbrás. 

O -SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Temos aqui um requerimento, feito pelo Sena
dor Nabor Júnior: 

"Requeiro A V. Ex•, mi forma regimen
tal, que seja convocado, a depor nesta 
comissão, o Sr. Luiz Carlos Beluza, ex-as
sessor do Ministério_da Fazenda na ges
tão do ex-Ministro Dílson Funaro." 

Não sei se alguém gostaria de discutir o 
requerimento... -

O SR. NABOR JÚNIOR- Tanto o Dr. Luiz 
Gonzaga Beluzo, quanto o Dr. José Carlos Bra
ga foram assess_ores __ dite:k!_s do ministério da 
Fazenda nesse período do Plano_ Cruzado, e 
ambos tiveram uma participação efettva nes
Sas decisões de importação de alimentos. De
pois fui iilfofiriaâo pela assessoria de que o 
Dr. José Carlos Braga está no exterior, fazendo 
um curso, e que a comissão já submeteu à 
sua apreciação um questionário a respeito da 
sua participação e de alguns Jatõs que ele 
teve conhecimento, e ele iria responder a esse 
questionário. 

Deste modo, excluí, então, o Dr. José Carlos 
Braga desse requerimento e sugeri a convo
cação do Dr. Luiz Go!lzaga Beluzo. Assim, ou 
gostaria que V. Ex" colocasse à disposição dos 
membros da Comissão a conveniência ou não 
da convocação do Dr. Beluzo, tendo em vista 
que ele participou ativariiente de tOdo esse 
processo. 

O SR. PRESIDENTE_ (Dirceu Carneiro) -
V. Ex• teria uma área esPecífica da questão, 
por exemplo, milho, carne ou coisa assim ou 
seria na ganeralidade? 

O SR NABOR JÚNIOR ~ Sob todos os 
aspectos dessas importações porque ele era 
um dos principais assessores do Ministro. Ten
do em vista a impossibilidade de se convocar 
S. EX' na época pensOu-se nisso, mas ele já 
estava gravemente enfermo, não foi põssível 
a sua vinda -, é possível que ele, que era 
um dos homens mais próximos do Ministro, 
tenha algum esclarecimento a apresentar, a 
fornecer a esta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE Dirceu Carneiro -
Creio que não há nenhum inconveniente neste 
requerimento que V. Ex" faz, desde que ele 
não venha a alterar os prazos que a Comissão 
tem, que já foram bastante prorrogados, e há 
um desejo até dos membros da Comissão 

de que ela se encerre de uma vez, porque 
já está se prolongando desmasiadamente. 

Seria para o dia 15 deste mês o Relator 
apresentaria o relatório- para· que, dentro- de 
um período brev_e, de mais uma seinana, no 
máximo, s-er feita a sua, votação final. 

DéSta forma, poderíamos estabelecer- um 
cronograma que antecipasse ao dia 15, !lá 
próxima Semana. De minha parte ilãb há pro
blema nemhum. Tod_os estão de acordo? 

(Pausa.) · - - · 
Está aprovado. Creio que não há nada esta

belecido para a semana que vem, na terça
feita.-eiltãO pod_emos fazer a convocação neste 
dia. 

Nada mais havendo a tratar, encerramos 
a reunião, agradecendo a participação dos Srs. 
Senadores, do Relator, dos depoentes e dos 
asse_ssores. _ · 

T~m-oª~_rnais trabalho aii1da hoje em outra 
reunião, em seguida. T errios de exrriinar airida 
a conVeniência de fazê-la ago~a ou na parte 
da tarde. 

Está-efiêe(rada a reunião. 

(Le.vant~-se a ~uniãO· às .J2h ~ 30 ri1í
nutos.) 

25• Reunião, realizada 
em 7 de junho de 1989 

Aos sete dias do _mês de junho de mil nOve- ,
centos e oitenta_ e nove, àS quatOrze horas 
e cinquenta e nOve mfnutos, na Sala no 6 -
Ala Senador Nilo Coelho- Senado Federal, 

· presentes_ os Senhores Senadores Dirceu Car
-neiro, .José Paulo Bisól e Gerson: Camata relk' 
niu-se_ -ª C.omissão Parlamentar de Inquérito 
desti_nada a apurar as irregularidades e seus 
responsáveis pelas importações de alimentos 
por órgãos governamentais. -

O ·seMor Presidente declarou abertos os 
trabalhos convidando os· Senhores Josemar 
Ferreira do Nascimento e Agnaldo Libério, pa
ra prestarem o juramento de praxe. 

Em seguida o Senhor Presidente corriunica 
aos Se_nhores Membros; que por motivo de 
força maior o Senhor Sen-ador Mauro Borges 
não pode comparer à esta sessão_ e convida 
para funcionar como Relator_Ad Hoc o Senhor 
SeriãdOr José Paulo Bisai. 

O Rei?J-tor: Ad Hoc conduziu_ a açare~ção até 
ver satisfeitas_ as su.as dúvidas. . 

· Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente en_teftoU a_ reunião e, para constar eu 
Cleide Maria Ferreira: -âã Cfuz .....: Assistente 
da CorriiSSão lavrei a presente ata ·que,· lida 
~ aprovac:la será assinada pelo .Senhor Presi
dente e irá -à publicação juntamente com os 
apanhamentos taquigráficos. 

. O SRci'R!;;SLPENTE (Pirceu Carneiro) ~ 
Declaramos abertos os trabalhos des~ Co
missão de Inquérito e Convidamos o Sr. Agnal
do Libério a _(:onipátec_er perante à Mesa e 
fazer o juramento de praxe. 

O sR AGNALOO SILVA LIBÓRIO- Eu, 
Agnaldo Si!va.Ub.ório, hos.termos <:lo art .. 203 
do Código de Processo Penal, juro, sob palavra 
de honra, dizer a verdade no qUe souber e 
no,-que me for pergunfado. 

Agnaldo Silya Libório, 38 artos, natural do 
Estado.d.!:!:Sergipe; residente à Ruía Dário Coe~ 
lho, 160,):iãsá 2, Rio de _Janeiro,· e exerço a 
profissão de economista no 8io de Janeiro. 

-6 SR. PRESlDEirrE-(Di~~ceu Cãrheiro}--
Convidamos também o Sr. Joseinai Ferreira 
Na~cimeritO, a fazer o jurafuenio_de praxe. 

p SR.JOSEAARFEõ.RREIRA NASCIMENTO 
-Nos_terrnos do.art. 203 do Código_ de_Pro
ceSSo- Periai; "Juro,-sOb PalaVi--ã _de :hõt1fâ, dizer 
-ª-_verdade- rio qÚe sOuber e nO que m~ for 
perguntado. _ 

Josemar Ferreira Nascimento, 48·anos,.ca
sado, residente no Rio de Janeiro, Av. Atl-ântica, 
820, ap. 501, economista e ·atUalmente traba
lho à Av .. Rio" B@.nco 45, s'clla 1.701. 

O si<: PRESiDENTE (i:>irc~u Catrielrõl -
Muito obrigado.· 

O Relator desta_ Comissão" Pãrlar-;entar -de 
Inquérito é -0 Seilador Mauro Borges que, hoje, 
por motivo de força maior, teVe de Se_ ãus_entar 
destes., trabalhos; por iss_o, coi:tvidarnos o_ Se
fta.dor Jqsé pa:~o _Bisai. a atuar como Relator 
nesta Cc:iffiiSSãO. · - ; - ~ · - -.. """ _-·. · .. 
~De~co~go _com~ _pfaxe, passamos a palª-vra 

ao Relator pal-a fazer as indagaçõ~ que achar 
convenientes e ·oportunas. 

O SR. RElATOR (José Pal!fo Biso!) - Va
rriaS Con-ieçãr_C_?m_-ó Sr. AgnaldO: Silvá Ubório. 
Qual é a sua· função na·Jnterbrás? · 

O SR. AGNÁ!.OCrSICVI\:DBÓRIO- Traba
lho na Qerênciif de ProCessamento .de Dados 
na in'terbl-ás, com 'c~r9o de Carreirá da Cc~ffipa~ 
~i_a_, Economi~ PrOflss[op.n~_I 3~ 

O. SR RELATOR (José Paulo Biso!)- O 
que llOS está interes_sando, no mOmento, é 
aéjuela desestiva da carne importada. O Sr. 
e~_a par dissO, não-é? De que modo a SeiV
port chegOu a assumir essa tarefa? O S_f, quer-
dar idéia geral sobre o assunto? 

. O SR .. AGNALPO. SILVA LIBÓR!O - Pois 
n_a:o! No_jníCio das operações de importação, 
havia uma preSsãô muito grinde de "diversOS 
órgãos do Governo; sobre a lnterbrás no sen
tido_ de que a operação fosse realizada o mais 
ráPido poSSíveL A__Ger_ência de Operações, de 
que eu era o· titular, na época, iniCialmente 
pensou erri faier ·um pool de-empi"eSaS para 
efetuar a descarga da mercadoria ~ a carne. 
Erh_ conversa Com -a Diretoria, isso for descar
ià.d.õ, e ·a orie:nfàçàp-qué.rec-E!bemoS foi no 
~ntiqo 'de esc_olher empresas de capacidade 
téc!lica __ e que tiVessem condições de_ a_r_ca.r 
coto 6 volume. d~ desestiva. Isso com base 
noS diverSoS põrtóS--operai::ionais onde pos
sUíamos esCritóriOs, de Fortaleza até Rio Gran-de. - - -- ·- --- - - -

. POstefioim_~!}te, (!n"gu~nto se d~ftenvolyiE is
só; a r~sponsá'!el, que era a Arcop - Area 
de CohtrataÇõeS OpéraciànáiS -~des_envolvia 
e pesquisaVa juiitq_-do escritório. Então, sele
cioriànàó emprésa de afguns portos foi cjue 
o nome _da SéiVpOrt- <::heg-oi.n~ eStiVa,-ao _meu 
conhe.cimento; vamos dizer, a Servport, entre 
outraS, era· cadastrada na lnterbrás. 

0 SR. R!"; I/\ TOR fJos~ P~ulo Bi.sql) ~ 
~áis foram .os. cri~iios-de.~-~l~çã9? 
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O SR" AGNAlDO SILVA L!BÓRIO- Os 
critérios de S:eleção, como eu disse, foram 
através de conhecimento Com os portos, de 
contrato da AJ'cop com os portos, ao escolher 
as empresas. No caso _específico dos portos 
de Vitória, Rio de Janeiro e- Santos, se não 
me falha a memória, o Sr. Pàulo César Moreira, 
me informou, na presença de dois chefes de 
área, que a desestiva deveria ser adjudkada 
à firma Servport por oi-dem espedfica do Vice
Presidente, à época o Dr. Josemar. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - Es~ 
ses.__critérios de seleção for.;~m adotados para 
o caso? 

O SR AGNALDO SILVA UBÓRJO- Para 
o caso? 

O SR. RELATOR (JoSé PaUlo Biso!)- Fo-
ram critérios gerais? -

O SR AGNALDO SILVA LIBÓRIÓ :_Não! 
Foram critérios gerais de ·cóntiãtaçãO riã pró
pria Arcop. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - De 
que modo foi escolhldo a gríffith para fazer 
a supervisão na Europa e no Brasil? 

O SR AGNALDO SILVA LlBÓRIO -A con
tratação da Daniel C. Griffth forem -fun"Çáo 
de que precisáVamos ter uma empresa que 
cuidasse da supervisão do embarque e do de
sembarque, prindpalmente do embarque da 
mercadoria, em função -dos Problemas havi
dos com a explosão da Usina ~tômica _de 
Chemobyl e outras cofsas mais; precisávamos 
ter afertção perfeita da quantidade, da quali
dade, do índice de radioativiãâe etc. EritáO, 
através do apoio do Setor Operadonal do Es
critório· da lnterbrás, em Paris, pedimOs fosse 
feito coleta de preços o:~J'!l algiJI11aS empresas,_ 
e a Daniel C. Griffitli que estava induída, nos 
mandou telex, que está em poder da [nterbrils 
inforrnahdo que o repreSentante dela, no Bra
sil, seria a Superfnspect ·e· fez a cotação, e, 
pelos _dados em poder da lnterbrás, o melhor 
preçb era da Daniel C: Griffith. --

O SR RELATOR (José Paulo Biso i)-Qúer 
dizer, então, que o Sr. Confirma que oSr.Jose
rnar foi quem fez a indiCaçãO? 

O SR AGNALDO SILVA UBÓRIO- Fez 
a indicação da Servport para os portos de Vitó
ria, Santos e Rio de. Janeiro. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisai)- feita 
a indicação, o que aconteceu? - · 

O SR AGNALDO SILVA LIBÓRIO- Fefta 
a indicação, houve uma negociação de preço 
com a Servport e foi feito um- estudo, na pró
pria Gerência de Operações, com base numa 
operação simulada, para se verificar se os pre
ços cobrados ou ofertados pela Servport esta
vam dentro de um padrão. Esse estudo foi 
feito com base nas tabelas da Portobrás e da 
Sunarnan, slmulando~se uma operação. 

O SR RELATOR (José Paulo Bisai) - E 
o. resultado? 

SR AGNALDO SILVA LIBÓRIO - O reSul
tado foi que, na minuta de cálculo preparado 
pela Arcop os preç-os da simulação estavam 

Superlores- ãos OfertadOS por todas as empre
sas" 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - O 
Sr. conhece a nota do GEOP aqui? 

O SR" AGNALDO SILVA UBÓRIO - Co
nheço. A nota da Ac:ope para mim foi subme
tida ao Diretor lima Câmara e que, posterior
mente, foi subme~ida à Vic_e-Presidência. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - Isto 
aí está correto, esconde alguma coisa, ou não? 

OSR. AGNALDOS!LVAUBÓRIO- Escon
de alguma coisas ~m_qoe sentido? 

-0 SR REl..ATOR (José Paulo Biso!)- No 
sentido de que se se for aprofundar e elucidar 
os detalhes, não é bem assim. 

O SR AGNALDO SILVA LIBÓRIO- Não 
posso afirmar. Em termos de cákulo de preço, 
com_ todos esses detalhes, i'eaJmente, não te
nhO como, -náo tenho cap.:!C:itação técnica pã
ra eo:n_fe:rir, chegar essa planüha de cálculos. 

O SR RELATOR (José Paulo Bisai) - O 
--que interessa, aqui, é saber se essa empresa, 
apesar de ter um preço bem superior ao nor
mal, foi contratada ... O que temos, indiciado, 
é que o preço foi bem maior do que o normal. 

O SR. AGNALDO SILVA UBÓRIO -A 
questão de que o preço foi bem maior do 
que o normal, não posso precisar, dada a pró
pria oper·ação. Nunca tínhamo's operado 
aquelas tjuantidades tom aquelas peças e vo
lume; as peças eram ·muito pesadas, muito 
Qrãndes, então, não posso afirmar em termos 
de pre-ço porque, ·se pudéssemos estabelecer 
úina·operação padrão, tudo bem; mas no ca
so, af; éu não via l:ec:nicamente como podería
mos estabelecer uma comparação entre ou
tras operações. 

O SR RELAíOR (José Paulo Bisai)- Fica 
difidl, então - acontec~ o que Deus quiser ... 

o sR: AGNALDO "SILVÁ LJBÓRJo :__ Não, 
~r.~ ~~o ac~nit~ce_ o que Deus quiSér: .. · 

OSR. -RELATOR (José Paulo Biso!) -Mas 
comó, ·se não.têm um critério. 

O SR. AGNALDO SILVA UBÓRIO- O cri
tério utilizado para a verifiCação do preço ofer
taao, eu já informei: foi C h arriar- chamou-se 
- um Profissional capacitada em estiva. que 
fez uma sirnulação de operação, pe!Joli as tã
be1as.da Sunaman e da Portobrás e chegou 
a uns· cálculos, ~hegou a um valor superior -
~os preços ,2fertádos pelas empresas: 

O SR. RElATOR (José Paulo f3isol) ~Vou 
passar a palavra ao Assessor da Comissão, 
que vai dar uma idéia do que está indiciado. 

O SR. ASSESSOR -A informação que te
mos, aqui, é da própria Auditoria da lnterbrás. 
A auditoria da lnterbrás, analisando as tabelas 
que constam dessa nota ao GEOP, chegou 
à seguinte conclusão: que os dados apresen
tados pela Servport induíam itens que não 
deveriam ser incluídos porque não faziam par
te, da desestiva; eraJTl itens à parte, enquanto 
o dado apresentado pelas empresas, pela 
Servport, no caso, indu ia apenas calculas para 
horários diurno e noturno. Então, seria impos-

sível fazer-se um~: comparação, a não ser que 
:se esclarecesse essa situas;ão 9a forma corno 
foi feita, tanto no docUmetito Jiotã ao GEOP, 
quanto nesse segundo documento que é o 
dirigido pelo Diretor Uma Câmara à conside
ração da Vice-Presidência da Empresa. Então, 
não havia possibilidade de se fazer compa
ração de duas coisas que se re(eriam a bases 
oompletarnen~e difere"_nte_s,.· ~sfa é a questão. 

O SR AGNALDO SILVA UBÓRIO- Esse 
documento da Auditoria, coma· já tem algum 
tempo,-e, foi posterior a.inlnha saída da GerênM 
da de Operações, não tive conhedmento da 
matéria, taffibêffi acho que, no aspecto técni
co da 'coisa, a Auditoria pode levantar elemen~ 
tos que precisam ser confirJnados porque a 
Auditoria não tem a ·esp~dalidade de estiva 
e o Conhecimento prático da desestiva de mer~ 
cadoria. 

O SR. ASSESSOR - A informação que a 
Assessoria 'têm é· a .de Cj_ue este c:ákulo apre
sentado pela ARCOP foi Submetido, posterior
mente, ao mesmo prOfissjonãi Nelson Rosas, 

·da ARCOP ___:. quem fez os .dois cálculos, e 
ele não _só fez esta primeira estimativa como 
fez também uma segunda. Então, se a mesma 
pessoa- fez dois ·cálculos diferentes, evidente 
que se um dava maior é porque· ele incluiu 
coisas; então, como questionar que a Auditoria 
da lnterbrás .não estaria tecnicamente aRC!re
lhad,a pararesponçler? EJa chc~mol..!-9 meSmO 
profissional; o que apresentou o cálculo de 
um fez o cálCulo -de outro e o nome' dele está 
aqui, é NelsOri RoSas. · · - · 

"O SR AGNALDO SILVA UBÓRIO- Não 
resta dúvida de ·que essa sua informação es
darece a questão. Informei aspectos de que 
uma auditoria não tem, vamos diz_er assim, 
a captação té.c:nica çorno a· dos auditores, por
que os auditbre:s são .elementos voltados para 
outro tiJ'9_ qe ~tiyi,d(!qe,. 9bvia.me;nte, se. ela fez 
_a_m~srna c:ornpa{B_çij.q com o mesmo_profis
sional_o raçiç:><;fniq proc~de e nãp h~_dúvi4a. 

• O SR RELATOR (José Paulo Biso!)- Qual 
é a sua responsabilidade na designação do 
chefe da área de contatos operadonais, o Sr. 
Paulo César Ferreira Moreira? 

O SR AG'NALDO SILVA: Cf8óí<(0 ~A mi
nha respoTI-sabi!idade é em termos~ de acordo 
corTr-osregulãmentõs.lntemos da Conipailhia; 
a dêsi9n<:!Ção do cfiefe de área e de corrlpe
têhda dos_ Qiretores e a_ designação do- Sr. 
PaUlo Césãr ·MOreira foi feita pelo' Diretór à 
êpôc'a, ó sr. Joseinar Nascimento. 

O SR. RELATOR (José -Paulo Biso!)....:.. Mas 
o Sr. sugeriu e _aconsE:Ihou ... 

O SR AGNALDO SILVA LIBÓRIO- Não! 
Na conversa que tivemos, eu e o Diretor JOse
mar, na época já \'ice-Presidente; ele falou da 
indtcação do Sr, Paulo César, infotméindo que 
como a ARCOP era uma área muito visada, 
ele precisaria ter um elemento com 99% de 
confiança e 1% de técnica. 

O SR RElATOR (José Paulo Biso!) - E 
ele, Paulo César, fndicou alguma empresa pa
ra fazer qualquer tipo de seiViço em relação 
à caine impoitada? 
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O SR. AGNALDO SILVA USÓRIO- Dentro 
do bolo, especificamente, dentro do conjunto, 
não houve indicação de empresas. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - Nem 
esporadicamente_? 

O SR. AGNAUDO SILVA USÓRIO - Ele 
fazia com base no corpo de funcionários dele; 
dentre as empresas cadastradas, ele seledoM 
nava as que estivessem aptas a operar com 
a Interbrás, dentro do cadastro de empresa, 
dentro da companhia. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol) - __ Quer 
· dizer que era normal? Era da atividade dele? 

O SR. AGNALDO SILVA USÓRIO ~Sim, 
era da competência dele. 

O SR. RELATOR (.Losé Paulo Siso!) - Qual 
a importância das indicações por ele_ aponta
das? Eram definitivas? 

O SR. AGNALDO SILVA USÓRIO - Eiri 
que sentido, Senador? 

O SR. RELATOR (José Paulo Siso!) -No 
sentido da decisão final. 

O SR. AGNALDO SILVA USÓRIO ~ Ele 
era o responsável pela área de contratações, 
tinha plenos poderes para indicar empresas 
para contratações. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)....:_ Glue~ 
remos saber se o Sr. nega ou conftrma, que 
foi quem fez a índícâçãO?- · 

O SR.· AGNALDO SILVA UBÓRlO - Não, 
Senador} Não dessa forma como foi colocada. 

O SR. RELATOR (José Paulo Siso!)- Som. 
Se não foi fefta dessa forma," foi de outra. Qual, 
então? 

O SR. AGNALDO SILVA Lli3ÓRlO- Isto, 
justamente, que estou querendo explicar a V. 

· EX Foi dito que fiZ indicação ou_que dei uma 
determinação no sentido de que a Servport 
teria que fazer a desestiva em três portos brasi~ 
leiros. Não foi assim; o que ai:õrite-ceii foi o 
seguinte: Na época como eu era o více-pre
sidente da empresa, dentro de todo o princípio 
e o cuidado pelo que representava essa opera
ção para nós sob a responsabilidade da Inter
brás, havia uma filosofia de atuação que a 
direção determinou. qual seja conforme já foi 
dito váriaS ·vezes aqui - éra ·uma oPeração 
totalmente novidade, tinha uma carga de res
ponsabilidade muito grande para nós, a orien
tação era negociar-se o preço com as maiores 
e as mais conceituadas empresas dos respec
tivos ramos. 

Assim foi feito na compra de Carne e assim 
foi feito na parte da desestiva da carne, princi
palmente em se tratando de desestiva, ativi
dade contrária ao normal, que era a exporta
ção. Não determinei no sentido de que se con
tratasse a Servp6rt, seja de que forma fosse, 
o que eu disse foi: "negocia-se com as melho
res empresas", e pode ter sido que eu tenha 
mendonado, entre essas empresas, a Serv
port. Por quê? É Dom esclarecer, porque eu 
tinha, apesar de ser vice-presidente à época, 
uma participação, um conhecimento dessas 
empresas; antes de eu ser vice~presidente, fui 

diretor, durante três anos e, nessa atividade, 
a área de operações estava subordinada. Eu 
tinha realmente conhecimento, e como era 
uma área, uma atividade extremamente difidl, 
não determinei nesse sentido de se contratar 

- de qualquer forma, mesmo que "fosse mais 
caro, não foi com esse objetivo; o objetivo 
foi no sentido de negociar com as erripresas. 
Ele está diz.endo que tem testemunha de que 
eu determinei claramente. Não! Posso ter 
mencionado, como exemplo, a Servport, mas 
jamais disse: "contrate-se a Servport, rio Rio 
de Janeiro, em Santos, em Vitória". Realmên~ 
te, liáã era dessa forma. 

c O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -:- De 
que oufrá-6Sr. indicou? Se o sr.-não mendo
riOU êS-pécífica ou isoladamente a Servport, 
que outras o Sr. indicou? 

O SR. AGNALDO SILVA USÓRIO -Justa
mente córno eu disse. Pode ser que, no decor
rer das instruções, eu tenha falado "como a 
Servport". Porque uma empresa que eu co
nhecia de perto; pode ser que eu tenha falado, 
mas não no sentido de uma deterrriinação 
dessa forma. 

- O SR. RELATOR (José Paulo Elirol) - O 
Sr. teria. feito essa declaração, essa recomen
Q_~ç_ã_o __ e_m_ftente de outras pessoas? 

O SR. AGNALDO, <;ILVA I,.ISÓ~IO - Não 
me lembro. Não posso afirmar a V. ~.porque 
·realmente não sei; nã_o sei se foi pe_Ssoalmente 
e, mais: foi dito tarribém ·que -essa determi

-naÇão havia sido dada ao chefe da área da 
Arcóp, ao chefe desse setor. Apenas, para ~s
clarecer a V c Ex.", tem a gerência de operações, 
em que o título ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Co
mo? Eu coloco em dúvida isto. 

OSR.AGNALDOSILVAUSÓRIO-Como? 
Não entendi. 

__ Q SK ~ELA TOR (José. Paulo Biso!) - Foi 
dito que essa determiiiação havia sido dado 
ao Chefe da ARCOP, ao Chefe desse Setor. 
Apenas para esdarec_er a V. Exa., o senhor 
tem a Gerência de Operações, cujO titular era 
o Sr. Agnaldo Ubórlo. Subordinado ao Geren
te, há setores, cada um responsável por um 
tipo de atividade._Um desses setores, a parte 
de contratação, é essa. área_ ou_ esse s_etor que 
se chama ARCQP. Foi_ dito,que €:u teiia _dado 
a determinação a es_se _chefe .do setor "para 
-que s_e_ fizesse Isso". Coloco em dúvida, real
mente, tenho quase absolUta convicção que 
hão fli iSsO ãO Chefe do setor. Posso ter feito 
diretamente ao Gerente, pdrque não era da 
minha praxe, digamos assim, apesar de vice
Presidente, estar passando por cima do Diretor 
da área e, depois, por cima do Gerente. Se 
essa instrução foi feita, não para o Chefe de 
área, pode ter sido para o próprio Gerente, 
mas não para o Chefe de área. 

.-,o SR. RELATOR (José Paulo Bisol) -A 
ASSessoria está me lembrando-que, nã escala 
hlerárquica, o senhor estava na vice-Presidên
cia, tinha- duas graduações para chegar até 
aARCOP._ 

O SR. AGNALDO SILVA USÓRIO- Exala
mente isto que expliquei a V. Exa., oU seja 
não quebraria uma hierarquia tão violenta, 
passando por címa- do Diretor e por cima do 
Gerente, para dar ·uma- ínstrução a um Chefe 
de área. Se foi eSsa, nâo instruçâo, "ma·s eSsa 
recomendação, no sentido dessa fOrma de ne
gociar ter, enfim, rTiericionado o norrie, Serv
port, pode ter sido para o gerente. Por que 
para o gerente? Por isto, não que eu estivesse 
querendo passar por cima do Díretor; que evi
dentemente, tomava coflhecirilerit6; -mas; co
mo já havia um relacionamento, digamos as-
sim, muito próximo. · 

O SR. RElATOR (José Paulo Biso!) - Te-
.· mos aqufhóta de arquívo, parte de _um depoi

mento, do Sr. Agnaldo, de que "Paulo Cesar 
disse a libório, na presença de Paulo Sérgio 
Pinheiro e de Nemério Ramos Ferro, Chefe 
da Diope, que Josemar havia mandado dar 
a desestiva da carne no Rio de Janeiro, Santos 
e Vitória a Servpof'. O senhor põe eril'dúvida 
isso? 

D SR. AGNALDO SILVA LIBÓRIO- Con
forme disse a V. Exa., coloco. 

-.:-=-o·sR-RELÁfÓR (Jos.é Paulo BisÔI)- Óual 
(a s_uC!. posição Sr." Agn8:Jdo? 

O SR. AGNALDO SILVA USÓRIO- A mi
nha posição é a que está descrita no relatório. 
Eu não recebi ordem direta da vice-Presidênw 
çia para dar indicação· de empresas. Estava 
na minha sala despachando com dois chefes 
de ár.eas, quando_ o Sr .. Paulo Cesar entrou 
e deu es~a informação. 

. O SR. RELJ\TÜR (José PaUlo Biso!).....:. Co-
mo dar informaçãO? . . ' 

O SR. AGNALDO SILVA LISÓRIO -lnfor' 
mação porque _estava justamente no morn~n
to·de desi_gnar as empresas; ele est_~V{l no pro
cesso _de escolha.de_toQas as ernpres.as j1.1ntb 
com os chefes de_esc(itório, de determinar" 
porque a Carne já -eStçwa-effi vià de ·cnegar, 
a p~essão era gran~e. e qu~-~1~ era resp~msável 
pel~ indica-ção das empresas nos portos. 

O SR.- RELÃ.TDR (Ja"sé Carlos Biso!) -
Daí. nasceua carta .. ~ _ _ __ _ 
O SR. AGNALDO LIB.ÓRJO _- Daí, posterior
mente, foi feita, então, a carta dele e mim, 
p_ara homologar 9 proc~dimento, e foi -s1,.1bme~ 
tido ao Diretor ~J!I.a. Câmara e, depoiS;, ao 
Vice~Presidente. 
- • I -

Q SR. RELATOR (José Paulo Siso!) - O 
Qlle o Senhor me_ diz, porqüe a idéia é de 
que a Servport, já na certeza de que ia ser 
contratada, colocou o preço lá em cima? O 
que há de verdade nisso? 

·O SR. AGNALDO SILVA LII3ÓRIO- É até 
p-ossível que isso tenha ocorrido, não acredito 
que isso possa ter ocorrido, em fuhção de 
que a Servport trabalhava para a [nterbrás den
tro dos parâmetros normais. Como lhe disse 
inicialmente, a diVésidade e ·a dificuldade de 
se realizar a operação eram muito grandes, 
por inúmeros fatores; como a falta de conheci
mento, peças enormes pesando até 81 quilos, 
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muito grandes. E, não se sabia o que nós 
iamos ter, no momento da descarga. 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisol)- Te
mos, aqui, um -doc_umento que o senhor deve 
conhecer, ao Vice-Presidente, Dr. Paulo Uma 
Câmara, que diz: 

"Em face da premência no abasteci-
mento de carne no mercado interno e, 
considerando-se a necessidade de portos 
programados para a descarga do produto 
e ainda as sucessivas _quantidades a se
rem movimentadas, relacionamos enti
dades estivadoras com reconhecida ca
pacidade (não consigo ler aqui) com base 
em estudo comparativo de custos levan
tados pela ... ( está dificil a leitura) 

Assim, apresentamos_ comPar<itivo de cus
tos levantados a preço cobrados_.'' 

Esses comparatiVós, aqui, têm elementos 
no sentido de que não são verdadeiros. 

O SR. AGNALDO SILVA LIBÓRIO - O 
comparativo, obviamente ... 

o·SR: RELATOR (José Paulo Biso!) --Eles 
não são verdadeiros. EstoU falando em hipó
tese. Seria urna manObra fah.táS6Ca, Siri"tples
mente. Se a hipótese é verdadeira, este dado 
aqui é para tapear,· pàra qué a peSsoa não 
perceba que o preço (o[ muito alto. 

O SR AGNALDO SILVA LIBÓRIO -Os 
cálculos que me foram apresentados, junto 
com a ndta, foram esses contestados pela Au
ditoria. 

O S~ .. RELATOR (José. Paulo Biso!)- O 
Assessor está acrescent,ando detalhes, porque 
é suspeito isto aqui. É porque a SeJVport já 
estava designada, em 8 de_agosto, e esta carta 
é de 24 de setembro. 

O SR AGNALDO SILVA UBÓRIO- Essa 
carta, de setembro, ror Para formalizar- todo 
esse procedimento. Isso foi a feito posterior/. 

O-SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Mas 
por que a posterion? Ele não fez antes isto? 

O SR AGNALDO SILVA UBÓRIO-Devido 
ao volume de operações e, talvez, à falta de 
exigüidade de tempo da própria área em pre
parar o documento para a Diretoria. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu "Carneiro) -
ConSultamos se o Senador go5taria- de fazer 
alguma indagação. 

O SR._ GERSON CNIIA. TA - Pareceu-me 
que·, inicialmente,_ as ordens para esse serviço 
eram dadas verbalmente, ou por telefone, e, 
depois que tudo foi realizado, ftzeram os ofí
cios apenas para ... 

O SR. AGNALDO SILVA UBÓRIO - ... para 
se formalizar o procedimento. 

O SR. GERSON CNIIATA- Certo! _ 
A lntebrás se rege pela Lei das Sociedades 

Anónimas. E é permitido à empresa de socie
dade anónima ter esSe tipo· de procedimento, 
apesar de ela ter capital público? 

O SR. AGJ'iALD.O. SILVA LIBÓRIO -De 
acordo com os Estatutos da Empres_a, exístem 
atividades. dentro _da própria lnterbrás em que 

você é obrigado a· fazer concorrências formais 
e normais e, rio caso esi:uicífico, ·daS gerêOcias 
comerdais e de operações, _em função do Es
tatuto da Empresa, você pode contratar sem 
nece.sSídade da formalização via concorrên
da.-_tomada de preços. 

O SR. GERSON CAMA. TA- E essas opera
ções se enquadravam nessa exceção? 

O SR. AGNALDO SILVA UBÓRIO -Se 
considerarmos uma operação ·comercial de 
compra-~ venda de mercadorias, a lnterbrás 
comprando mercadorias no exterior e venden
do, aqui, para o executor interno, obviamente, 
ela se enquadra, no meu ponto de vista. 

O SR. GERSON CA/'1\ATA~ E.la podia f?Zer 
contratações pelo telefone, sem tomada de 
preços? Ela mesma calculava, mais ou mer:cos, 
quanto devia ser? -

O SR. AGNALDO SILVA-UBÓRIO - Não, 
n&essariamente, pelo telefone, Cfe uma forma 

-tão informal," maS através de tróca de corres
pónâência, telex e_ propostas com empresãs. 

O SR. GERSON CAMATA- Isso era feito 
depois da Contratação? 

O SR. AGNALDO.SILVA UBÓRIO- Não! 
Não! Isso foi feito ... 

_ O SR. GERSON CAMA TA - Fica difícil de 
entender ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisai) - Nào! 
Esse documento ... Por uma razão muito sim
ples, porque, depois, a própria Empresa feZ 
o levantamento desses preços, está aqui o 
quadrá e: só para citar doiS casos aqui: um 
Serviço é contratado ·par ff6% mais Caro do 
que o normal, outro, 253% mais caro do que 
ononnal! 

Se isto aqui é verdadeiro,. alguma e.o_is_a_es
tranha tem. Dá para entender? 

O SR. AGNALDO.SILVA LIBÓRIO -Não! 
Dessa forma que está s_endo.,. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!)- Feito. 
lá dentro, pela própria empresa. 

O SR AGNALDO SILVA UBÓRIO - Não 
tenho conhecimento ... 

- O SR. RElATOR {José Paulo Biso!)- Mas 
Coni.o é que se explica uma diferença dessaS"? 
Cento e dezesseiS por cento, duzentos e cin
qüenta·e três por cento? 

O SR. GERSON CAMA TA- Havia um pre
ço maior e um preçO mehor. Em lugar de 
co_ntratar pelo menor, contratou_ pelo maior. 

- O SR. AGNALDO SILVA UBÓRIO -Acre
dito que, da forma como está sendo colocado, 
isto não ocorreu. Porque se havia um preço 
menOr -e um maior e foi contratado pelo preço 
maior, tenho plena certeza que isso não ocor
reu_ O que pode, realmente, ter acontecido 
é você contratar mal - você contrata mal 
em função de momento de mercado, no trans
porte, OU você está necessitando desenvolver 
ou fazer uma operação, por uma série de fato
reS, e·Você vai; naquela angústia de ter que 
execu!Gir, contratar mal. 

Agora, se você tem um preço menor e um 
maiOr e Contrata ci preço. maicir, não aCredito 
que isto tenha acontec_ido. 

O SR. RELATOR (José Pau1o Bisai) - O 
senhor vai convir comigô, em t~se, que, se 
não há um controle que acompanhe a contra
tação, ou que funcione previamente, abre-se 
wn espaço para negociação obscuras, é incri
vel. Porque vai ver só depois. A_ diferença é 
gritante. A diferença de 116% é uma coisa! 
E 253% é um espanto. Alguma ·coisa não está 
certa, aí. 

Se é normalmente assim, se contrata, mas 
diz que errou, não deveria ter_ contratado, então 
é briil.c"adeira. QUero ·esse emprego aí, pôr a 
moral no bolso· e enriquecer, a mim e a todos 
quantos eu necessitar ... 

O: SR. AGNALDO.Sil.-VA liBÓRIO- Não 
acredito que,_ dessa forma como foi colocado, 
haja ocorrido dentro da l~erbrás. 

O SR. RELATOR (José. Paulo Biso!) -_Mas 
esse documento é lá de dentro! ~ lá de dentro 
da lnterbrás! Está aqui. Então,_ é lá que estão 
errados, é fantástico _[~to _aqut 

O -SR. GERSON CAJoltATA-- ffá alteraÇãO, 
de um mpç_iq geral; quer dizer, a Iriterbrás com
prou a catne por um preço e vendeu no mer
cado interno. Eritre a compra e a venda, a 
operação deu lucro à lnt.erbrás ou deu pre
juízo? 

O SR. AGNALDO SILVA UBÓRI.O- Quan
to a essa parte,_não estou -capacitado a respon
der, porque não fazia parte do rol de minhas 
atribuições. A minha tarefa era pegar a carne 
aqui no Porto do Rio de Janeiro, ou nos diver
sos portos, trari.sportá-la e entregá-la à Cabal. 
Essa parte de compra e venda não é afeta 
à Gerência de Operações. 

0-SR. GERSON CAMATA- O &enhor tem 
idéia, assim mais oU nienOs, se naQUele preço · 
a~ que ela_ estava Chegando, com essa deses- _ 
tiva, Com preço de transporte e·tuao: dá parà 
se calcular, o Governo vai tomar um prejuízo 
vendendo essa carne? Comentou-se"? Normal
mente, particíj)éindo-se de uma operação . .;. 

O SR AGNALDO SILVA LIBÓRIO- Não 
tenho idéia, porque, em termos de remune-
. ração da Jnterbr.>,'ls; não sei. Acho que a lnter
brás era responsável por fazer tudo e repassar 
ao Governo; ein termos de preços de custo, 
e o preço pelo qual a Cabal estava vendendo, _ 
tenho a impressão de que nem a lnterbrás 
sabe, não tenho idéia. 

.O SR. GERSON CAMA TA- Mas o senhor 
tem idéia, mais oU inenos, dO preço" a que 
ela estava chegando, de quilo dessa carne, 
por arroba, de transporte? 

O SR AGI'IALDO SILVA IJBÓRIO -'- Nao! 
Todos oS comP~~enfes:Não;&. 

O SR. RELATOR (JÓSé Paulo_ Bisai) ~ Á 
_explicação que ele está dando é que para a 
lnterbrás nem interessava controlar muito isso, 
pofque quanto n1aior fosse o preço mas ela 
receberia, ela_ recebia 1L~%__so_l;l_re o preço da 
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carne, mais as despesas. Então, se acrescen
tassem as despesas, ela receberia mais. 

O SR. AGNALDO SILVA UBÓRIO -Sena
dor, permita-me V. EX, por gentileza? 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) - Pois 
não! 

O SR JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Permita-me apenas um comentário- per
doe-me-, mas, à época, era Vice-Presidente 
da Emp-resa. Esse posicionamento jamais 
houve por parte da Empresa Permita-me es
clarecer, Senador: a lnterbrás, da forma com 
que todo o procedimento de importação foi 
estabelecido, funcionava dentro do cfitério es
tabelecido pelo Governo, como o que se cha
ma de agente externo. Com esse agente exter
no, ela tinha uma finalidade de comprar o 
produto no exterior, sempre em nome do Go
verno, transportar, desestivar e, depois, fol es
tendido - já esclareci isto anteriormente -
por solicitação dos outros Órgãos do Governo 
-que não me lembro mais quais- se esten
deu essa atividade até os armazéns do próprio 
Governo, CabaL Antes, ela restringiria a partici
pação até a chegada da carne nos portos bra
sileiros. 

Posteriormente, solicitou-se à lnterbrás que 
estendesse a atividade dela até a entrega nos 
armazéns. E a empresa agiU sempre, comer
cialmente, mas, jamais, apesar de que- con
forme V. Ex' colocou - é o óbvio, se nós 
éramos remunerados em 2% do valor, quanto 
maior o valor, maior a remuneração. I:: perfeita 
a colocação, mas, jamais, com esse espírito 
em que nós não nos importávamos com o 
que estivesse acontecendo, não! Em toda a 
atividade de compra - e não tenho como 
responder ao Senador Gerson Camata -se, 
no produto final, deu ou não prejuízo ao Gover
no brasileiro, não tenho como responder. Mas, 
a única convicção que me dá é a de que a 
atividade, da forma como foi desenvolvida pela 
lnterbrás, mereceu total e absoluto respaldo 
e reconhecimento. Por quê? Logo depois, 
quando o Governo, numa segunda etapa, 
abriu novas importações e, então, justamente, 
pela queixa que a inídativa privada fez quando 
o Governo determinou a primeira importação, 
única e exclusivamente através da Tnterbrás, 

quando o Governo abriu a nova importação, 
determinou que fosse para a iniciativa privada; 
toda a inlclativa _privada tinha total liberdade 
de as_sim agir. E a Interbrás ficou fora. Só que 
os sindicatos de todos os Selares de carne, 
ou seja, dos frigon1icos, dos distribuidores e 
dos _abatedouros, foram ao Governo e à [nter
brás e a designaram para fazer a mesma ope
ração que havia feito para o Governo, para 
a iniciativa privada. 

O SR. GERSON CAMA TA- E, aos mea
-mos csustos 

O SR JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- D_eve ter sido aos mesmos custos. Porque 
isso foi o que, na época, nos gratificou, que 
houve O- re-conhecimento de que, numa cir
cunstância como aquela, de repente, o Pais 
teve que importar cerca de 4 milhões de tone
ladas de produtos alimentícisos num espaço 
de tempo muito curto, em que tudo tinha gue 
"funcionar, não §i_e podia colocar em risco aqui
lo que, naquele momento, foi colocado como 
fundamental, ou seja, o abastecimento, a che
gada dos produtos aos portos brasileiros. 

E, logo depois, a lnterbrás foi designada 
ou foi solicitada a fazer essa operação. Agora, 
não tenho como, porque apesar de ser o Vice
Presidente, na época, evidentemente, o resul
tado, essa parte-mais específica dos números, 
do comércio em si, da mesma fonna como 
o Agnaldo disse que é o responsável pela ope
ração eu, evidentemente, não a tenho mais 
na minha cabeça, porque aconteceu há 3 
anos. 

Era só o que gostaria de colocar. 

O SR. RElATOR (José Paulo Biso i) - Só 
que agora, apesar do caráter privado das em
presas, não se chegava até lá sem passar pela 
Interbrás. E, a própria Comunidade Européia 
exigia que o recibo fosse dado pela lnterbrás. 

O SR. JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
-Senador, o Sr. tem razão. 

O SR. RELA. TOR (José Paulo Biso!) - N. 
é que está: isso é aquilo, não sef se o senhor 
estava aqui; hoje, pela manhã - é que eu 
chamaria a zona gn''s. 

OSR.JOSEMARFERREIRANASCIMENTO 
-Não, não sei. 

O SR. RELATOR (José Paulo Biso!) -Até 
onde tem que passar por ali e as coisas não 
acontecem! 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- I:: talvez, é claro, que, em se tratando de 
100 mil toneladas ... 

O SR. RELATOR (José Paulo Bisai) - É 
o problema da reexportação com que a Co
munida_de Européia estava preocupada, que 
essa carne não fosse adquirida aqui e vendida 
ali. 

O SR.JOSEMAR FERREIRA NASCIMENTO 
- V. ~ tem razão: Quanto a isso. I:: daro 
que, também para a Comunidade Européia; 
é berrl diferente vender 100 mil toneladas, 
através de uma empresa do Governo brasi
leiro, do que, evidentemente, 100 mil tonela
das a várias empresas privadas, pequenas. 
Mas, jamais houve, por parte da iniciativa priva

- da, qualquer questionamento, apesar desses 
interesses, conforine V.~ acabou de colocar. 
Isso existe, evidentemente, existe, mas, houve 

_uma aproximação muito grande, e realmente, 
foi um trabalho posterior, feito dessa forma. 

O SR. GERSON CAMA. TA- Quet dizer, 
o custo que a lnterbrás cobroU pela desistiva 
que ela pagou -foi o mesmo que cobrou das 
enipresas privadas? 

O SR. AGNALDO SILVA UBÓRIO- Não 
sei dizer se para as eiTipresas privadas téimbém 
se fazia a desestiva, falo da compra, da impor
tação. Agora, não sei se a responsabilldade 
da Jnterbrás, com relação à iniciativa privada, 
cessou quando o navio chegou, ou continuou, 
porque isso eu realmente não lembro._ 

O SR. E:RESIDENTE (Dirceu Carneiro) - · 
_Creio que podemos encerrar a nossa reunião, 
visto que os esclarecimentos eram comple
mentares aos depoimentos que Já foram to
mados em outra oportunidade. E uma vez que 
todas as indagações sobre que os Membros 
da Comis-são tinham dúvidas, foram feitas, en· 
cerramos esta reunião, agradecendo a pre
sença dos Senadores, dos_ Depoentes e dos 
Assessores. 

Está encerrada a reunião. 
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PARECER N' 32, DE 1989-CN 

Da Comissão JvJista, incu/nbida de exa~ 
minar e emitir parecer sObre a admlssi~ 
bilídade da Medida Provísóría nc 74, -de 
27 de julho de 1989, submetida à delibe· _ 
ração do Congresso Nacional pelo Sf? 
nhor Presidente da Repúblíca através da 
MensagemnP 1 JS. de 1989·C/'I, que "dfs· 
põe sobre a politica salarial dos servidores 
cMs e mi1itares da administração direta, 
das autarquias, das fundações públicas 
e dos extintos Territórios Federais e dá 
outras providêndas . .. _ 

Relator: Renato Vianna 
É submetida à apreciação do Congresso 

Nacional, com base no art. 62, da Constituição 
Federal, a Medida Provisória n~ 7 4, de 27 de 
julho de 1989, que dispõe sobre a política 
salarial dos servidores dvís e milttares da ad
ministração federal direta, das autarquias, das 
fundações públicas e dos extintos Territórios 
Federais. 

Estabelece o presente diploma legal que 
os estípêndios dos servidores públicos serão 
reajustados trimestralmente, sendo que o pri
meiro reajuste dar-se-á em outubro. Deter
mina ainda que sempre que a variação do 
IPC Verificada no mês anterior for superior a 
5%, os estipêndios serão reajustados, a título 
de antecipação, pelo percentual correspOn
dente a este excedente a partir de agosto. Por 
fim, dispõe sobre os reajuste ocorridos nos 
meses de maio e julho estabelecendo a com
preensão de quaisqu~r reajustes ou aumentos 
salariais cont:edidos nos meses de fevereiro 
a junho de 1989, inclusive- os decorrentes de 
sentenças judiciais. _ _ __ _ 

Fruto de- intenSas negOCiações entre gover
no e servidores públicos, a Medida Provisória 
em questão se faz necessária no contexto da 
nossa realidade social e económica. Era im
prescindível a criaç.êlo de um mecanismo ca
paz de salvaguardar, ainda que parcialmente, 
o valor real dos salários dos servidores, mino-

raridÕ,-_àsSim, os efeitos maléficos causados 
pefã inflação galopante. Desse modo, cum
pre-nos salientar, é plenamente justificável a 
adoção desta providência através do instru
mento conferido pela art. 62 da Constituição 
Federal ao Presidente da República. 

Por outra lado, trata-se de matéria de rele
vância inegável, uma vez que visa a proteger 

-os salários dos servidores, já bastante con~ 
tidos. 

No que tange à urgência, também neste 
· aspecto evidenda··se o atendimento ao pres
-suposto constitucional, já que a aplicação da 
presente regra jurídica dar-se-á a partir do mês 
de agosto. 

Remetendo a análise _do mérito e da consti
tudonalidade da matéria para o momento 
oportuno, oPinamos, em conformidade ao 
disposto no art s~. da Resolução n9 1, de 
1989~CN;Javoravelmente à tramitação da Me
dida Provisória n1 74, de 1989. 

Sala das_ Comissões, 2 de agosto de 1989. 
- Senaifór JOão Menezes, Presidente - De
putãdo Renato Viann8, Relator - Deputado 
Jofran Frejat - Senador Chagas Rodlig(,Jes 
-Deputado Adylson Motta - Deputado Ge
raldo Campos - Senador Carlos Patrocínio 
- Deputado Jl1ussa Demes 

Emendas .oferecidas J Medida Provi
sória nv 74, de 27 de agosto de 1989, 
que "dispõe sobre a política salarial dos 
serYidores dvís e mJ1itares da Adnuhis
traçiio Federal direta, das autarquias, das 
{yn__d_ª-Ções-pábjjcas e dos extintos territó
do_s fecjerais e dá outras providêiricas': 

ParfallJ~ntares Emendas n95 

-Deputada Beth ~ize ....... ·--·-······-· 7 
Senador Carlos Patrocfriio ................. 4 
Deputado Geraldo Campos ........... ..:- 3 
Deputado Haroldo Lima ........... ___ 1 
Deputado Paulo Paim ................... _ 2,5,9 
Deputado Prisco Vianna ........... ·-···--- 6 
Deputado Virgílio Guimarães ............ 8 

Emenda o" 1 
(Substitutivo) 

O Congresso Nacional decreta: 
''Art. _ 19 Os VenCimeiltos, sa1áft6S; soldos 

e demais remunerações dos servidores civis 
e militares da União, dos Terntórios, das autar
quias, inclusive as em regime especial, e das 
fundações públicas, serão reajustados: 
r- no mês de maio de 1989, em trinta 

por cento; 
i!- nos meses de junho e julho de 1989, 

pela variação acumulada do índice de Preços 
ao COnsumidor (IPC), relativa, respectivamen
-te, aos meses de maio e junho. 

§ 19 O disposto neste artigo abrange os 
proventós e pensões-dos inativos e pensio
nistas do T esouró Nadonal, bem assim as 
parcelas percebidas em caráter permanente 
a título de indenizações, auxilias e abonos. 

§ 29 Na aplicação do disposto neste arti
go, serão crimpensados qu.9:isquer reajustes 
ou aumentos salariais concedidos nos meses 
de fevereiro a maio de 1989, inclusive os de
corrente d_e sentenças judiciais. 

Art. 2° Fit:;a assegurado a partir do mês 
--de agosto de 1989, o- reajuste di:ls parcelas 
mencionadas no art. 1 o, calculada da seguinte 
forma: 

1- aos que percebem, a titulo de remune
ração, até 3_ (três) salários mínimoS, aplicarw 
se-á, mensalmente, Q lndic~ _9e_ Preços do 
Consumidor (IPC) do mês anterior; 

fi -Aos que percebem acima de 3 (três) 
salários mínimos mensais, aplicar·se-á, até o 
limite referido no inciso anterior, a regra nele 
contida e, nó que exceder, aplícar-se-á trimes
tralmente o _percentual igual à variação acu
rriUiada do lndice de Preços ao Consumidor 
(IPC) verificada nos três meses anteriores, ex~ 
cluído o percentual e~cedente, dentro de cada 
ifiês, a 5% (cinco por cento), o.qual implicará 
reajuste igual a esse excedente no mês_seguin-

- te àquele em que ocorrer o exCesso. 
. Art. 3° Os reajustes previstos nos art. 1 ~ 

e 29 aplicam-se ao salário-família dos servi-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GllÁACO DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal· 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NActONAL 
lmpre$SO sob a responsabtltdade da Mesa do Senado F'(!:de_r•l 

CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 

ASSINATURAS 

LUil CARLOS DE BASTOS . 
Oiretor Industrial 

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

FLORIAN AUGUSTO CO!JTiNHO MADRUGA 
Di reter Adjunto 

Exemplar Avulso ............. _ ....... ~----·-·· NCz$ 0,06 
Ttragem. 2.200-Elxé~plares. 

dores regidos pelas Leis n~ 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, e 5,787, de p de junho· 
de 1972. · 

Art 49 -Fica asSeguradO ào"s seMdofes de 
que trata o art. 1 ~ desta lei,:~ Percepção -da 
remuneração ménsal a que fctZem juS até o 
ú1timo dia útil do mê~ ~ qu~ se: refere a remu-
neraÇão. _, _ ... 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 69 Revogam-se o Decreto-Lei n~ 
2.465, de 31 de agosto_ de 1988, _o § 29 do 
art. 18 da Lei no 7.730, de 31 de _janeiro de 
1989 e-demai~_di$posições em corltráriO. 

Justificação 
Intenta-se, ·simPie~mente, f~zer prevalecer 

o texto que foi aprovado pelo CongreSso Na
cional, através do _projeto de LeLde Conversão 
n9 6, de 1989, e -~nviado à sanção de Presl
dente da República que, ao invés de apreciá-lo, 
conforme deterroJnª a Const.ituição Federal, 
num flagrante desrespeito à decisão aqui to
mada, reedita a Medida ProVisória no 56, por 
2 vezes consecutjvas. _ _ . 

1- para a parcela dos estipêndios até 
- --- três Salários mínimos, mensalmente, ern 

--Percentual igUal à' variação do fndice de 
PreçOs _ao ConsumidOr OPÇ) çio mês an-
terior: - - - -

__ _ ][ ~- J;:~~ra a parcela dos estipêndios su
perior a três salários mínimos, trimestral
-mente, e·m percentual igual à variação 
acumula,da do IPC verificada nos trê me

-ses ã.nteri_ores, deduzidas as antecipaçóes 
a que se refere o _§ 2° deste artigo. 

_§ 1" O primeiro reajuste trimestral a 
que se refere o inciso II do caput deste 
artigO dar-se-á _e_m outubro de 1989. 

§ 2~ 5_e_mpre que a variação do IPC 
verificada no mês anterior for superior a 
_5%, a parcela dos estipêndios de que trata 
o inciso U do caprft deste artigo será rea
justada, a tituio dé antecipação, pelo per
centual cQrr~spondente a este excedente. 

§ 3_<? O dispOsto no Parág-rafo anterior 
aplicat-se-á a partir de agosto de 1989." 

J~cação 
Em conformidade coffi o--§ .3ç' _dO 2irt. 4o Esta emenda riãó faz mais que atrib.!-'it aos 

da Resolução n9 1, de 1989-CN, prop-omos fundonáriospúblicosa-mesm_apolíticasalarial 
seja inc:lufdo no Decreto Legislativo que disci- válida para o setoi: priVado. Esta foi a posição 
plinará as relações jurídicas decorrentes 9a aprovada por este plenário, quando votou o 
aplicação da Medida Provisória n9 74, artigos Projeto de Lej de ConVei-são_n_? 6, vetado pelo 
determinando a validade de seu,s efeitos, relati- Presidente da República, bem como foi a posi-
vamente aos seus an 3? e 49, com exces=ãg __ çã,o do relator -da Medida Provisória no 73, que 
do qu~ dispõe o parágrafo únko do art. 3o .~_bQI)_ não sendo votada pelo Congresso Na-

Com relação aos ciema!s dispositivos, não _cíonal. 
houverelaçõesjurldicasdelesdecor'!entes,na- Sala das Comissõ_e,s, 3 de agosto de 1-989, 
da havendo, portanto a ser regulamentado. ~ -~.:Dep~ta_do Paulo Paím. 

Sala das Com_l_ss_ões, 3 de agosto de 1989. 
- Deputado HÇtfoldo lima. 

Entenda D 0 2 

Substituam-se os arts. 1 o e 2~ pelo art. J ", 
com a redação dar;la abaixo, renurnerando-se 
os subseqüentes: 

''Art. 1 ~ Mantida a data-base estabe
lecida no art. 1~ da Lei n'" 7.706, de 21 
de dezembro de 1988, os salários, venci~ 
mentes, soldos e proventos dos servido~ 
res .civis e mUitares da ad_minist('ação fe· 
deral direta, das autarquias, das funda
ções públicas e dos extintos Territórios 
Federais serão reajustados~ da segu-inte 
forma: ---

_Emenda 0°3 

1. D~se a~ ~rts. 1 o e 2" a seguinte r_edação: 

"Art. 1" Mantida a data-base estabe
lecida no art. 1? da Lei nç 7.706, de 21 
de dezembro de 1988, os salários, venci
mentos, soldos e proventos dos servido
res dvis e militares da administração fe
deral direta, das autarquias, das funda
çõeS públicas e dos extintos Territórios 

-Federais serão reajustados nos termos do 
art. 29 desta Medic;la Provisória. 

-- Art. 2° Ftca _ a§s_egurado, a partir do 
m€:-s de agosto de 1989, o reajuste pre
yisto nó art. 1 ~. calc_ulado da seguinte for-
ma: - - -~- -- -

I - aos que percebem, a título_ çle re
muneração mensal, até 3_ (três) sal~rios 
minimos, aplicar-se-ã, mensalmente, o 
índice de Preços ao Consumdior (IPC) 
do mês anterior; 

Il - aos que percebem acima de 3 
(três) salários mínimos mensais, aplicar
se-á, até a limite referido no inciso ante
rior, a regra nele contida e, no que exce
der, af>Jicar-se-á, trimestralmente, o per~ 
centúãl igual à varigação acumulada do 
fndice de Preços ao- ConsumiQ.or _{[PC) 
verificada_ nos- três ·meses cwtenotes, ex
cluído -percentual excede"ilfe~ i;:lerltró âe 

- cada mêS, ;f5% (cinco por cento), o qual 
implicara reajuste igual a esse excedente 
no mês ~eguínte àquele e·m que ocorrer 
o excessn~- __ _ 

Parágrafo ún-ico. o PHmerro reajuste 
trimestral a qu_e se refere o inciso 11 deste 
_ artlgo-da.r-Se"-,~ e!'t:t oui:Ubro-ae,-ga9." 

2 RenUmerem-s~ como arts. 6?e _7?.os arts. 
5<~ e 6~_acrescentanQo-se o seguinte~ 5ç: 

''!\ft. 59 Fica ·asseg~,.~rada aos SeMd6-
res de que trata O art. 1 o a percepção 
da remuneração men::;al a que- fazem jus, 
até o último dia útil do rnês a que esta 
se_ referir." 

Justificação 

A presente emenda tem por objetivo con
ferir à remuneração dos servidores públicos 
dvfS e militares tratamento salarifll al)álogo 
ao dispensado aos_ trabalhador~s em ger;;tl, 
pelo Congresso Nacional, quando da aprecia
ção do projeto de lei sobre politica salarial. 
__ Consistindo o "gatifho" salarial em medida 
que visa tão-somente repor, no mês subse
_qüente, perdas decorrentes da inflação çlo m~s 
ãnteriõr, é de justiça a presença desse impres
.dndivel instrumento de atualização salarial pa
ra os servidores públicOs. Por assim ~ntender, 
o Poder &ecutivo, cedendo a pressões impos
tas interessada mas pela sociedade como um 
todo, adotou tal instrumento, fazendo-o, con
tudo, de forma distorcida. Insensível aos recla
mos dos servidores, o Governo Federal alterou 
o "gatilho" de tal modo que os economlca
mente menos favorecidos resultam ser, preci
samente, os mais Prejudlcados. 
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A extensão aos se!Vidores do "gatilho" sala
ria[ mensal é medida básica que se impõe, 
a ser adotada, insonomicamente, nos mes
mos parâmetros fiXéldos para a iniciatiVa Priva
da Ressalta-se o fato de que a esmagadora 
maioria dos servidores públicos situa-se na 
faixa de baixa renda, sendo de todo inadmis
sível aplicar-se a essa importante e_sofrida par
cela de nossa população economicamente ati
va as mesmas regras adotadas para outras 
mais aquinhoadas. Daí a necessidade de ex
cepcioná-la da regra geral do reajuste previsto 
no art. 29 da medida, à qual é oferecida a 
presente emenda, coníerindo-se, assim, a es
ses servidores, o mesmo tratamento já aplica
do a todos os demais assalariados de baixo 
poder aquisitivo. 

De outra parte, não se alegue, porventura, 
tratar~se de proposição que aumente a despe~ 
sa prevista em projeto de iniciativa exclusiva 
do Presidente da República. Com efeito, a me
dida proposta, tal como o dispositivo análogo 
constante da lei sobre a política salarial, não 
somente não propõe aumentos reais de salá
rios, mas nem ao menOs assegura- a manu
tenção, mês a mês, do seu valor real. Na even
tual ocorrência de uma exacerbação do pro
cesso inflacionário, inevitavelmente, em ter~ 
mos nominais, o aumento percentual mensal 
da receita pública será sempre superior ao 
do ajuste dos vencimentos do servidor cívil 
e militar, nos termos previstos na presente pro
posição. Impensável, portanto, possa a me
dida proposta vir a gerar um aumento relativo 
real do gasto público face à receita disponível. 

Não visa, pois, esta emenda, outro objetlvo, 
senão o de assegurar efetiva isónomia, em 
termos de política salarial, à dasse assalariada 
brasileira como um todo, independentemente 
da circunstância de ser o salário pago por 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 

Com efeito, seria intolerável se permitisse 
que a medida provisória em exame perpe
trasse semelhante injustiça com a freqüente
mente discriminada categoria dos servidores 
públicos civis e militares. Além de merecer, 
sem dúvida, o mesmo respeito, consideração 
e incentivo que os demais trabalhadores brasi
leiros, obviamente deve a categoria ter reco
nhecido, como qualquer outra categoria de 
cidadãos brasileiros economicamente ativos, 
o direito à preservação do poder aquisitivo 
de seus rendimentos, com Vistas a assegurar 
a seus integrantes um mínimo de dignidade 
~ qualidade no seu padrão de vida. 

No qUe tange à segunda alteração prop-osta, 
faz-se esta necessária em face do principio 
da insonomia, visto que por decisão judicial 
já foi reconhecida a inaplicabilidade do limite 
de data de pagamento do servidor público, 
estabelecido no § 29 do art. 18_da Lei n~ 
7.730/89, aos servidores dos Poderes Legis
laivo e Judiciário, em razão i! o princípio consti
tucional da autonomia dos Poderes e ante o 
mandamento insculpido no art. 168 dO Esta
tuto Maior. 

Somente, portanto, os servidores do Execu
tivo encontram-se sob a égide da Lei n9 
7.730/89. E, para oferecer-lhe tratamento in
sonômico ao aplicável no âmbito dos demais 

Poderes, propomos adição à Medida Provi
--sória n9 74/89, com o objetivo já declarado, 
- cujo texto se coaduna com a matéria objeto 
da espécie normativa que ora examinamos, 
sendo, desatarte, procedente a inclusão pro
posta. 

Sala da Comissão, 3 de agosto de 198_9. 
- Deputado Geraldo CampoS. 

Emenda n94 

Dê-se ao caput do art. 2?, a seguinte reda
_~:Ção,ãCrescentando-lhe os incisos I e U: 

"Art. 29 Sempre que a Variação do 
IPC verificada no mês anterior for superior 
a 5.% os estipêndios de que trata o artigo 
-~terior serão reajustados, a título de an
fedpaç:ão: 

1-pelo percentual igual à variação do 
IPC, para os seMdores que percebam até 
3 (três} salários mínimos mensaiS; 
_ ~~-pelo percentuaJ correspondente 
ao _que exceder a 5% (cinco por cento), 
para oS servidores que percebam mais 
.de 3 (três) salários mínimos mensais." 

Justificação 
A Lei n? 7.788, de 3-7-89, promulgada pelo 

Presidente do Senado Federal, que dispõe so
bre a política salarial, aplica-se a todos os tra
balhadores do setor privado e aos emprega
dos das empresas públicas e- SOciedades de 
economia -mista, bem como aos funcionãrios 
de entidades da administração pública que 
explorem atividªde económica. O seu _art. 2? 

-estabelece que "os salários dos trabalhadores 
-que percebem até três salários mínimos serão 
reajustaàciS mensalmente pelo IPC do mês an
terior". 

Estão exduídos do seu alcance os servi
dores públicos federais, dvis e militares; os 
empregados das autarquias e fundações pú
blicas; e os aposentados e pensionistas. 

A Medida Provisória n<> 56, de 19 de maio 
~de 198_9, edi~da com vistá ao reajuste dare
muneração dos servidores públicos, foi par
cialmente rejeitada pelo Congre_sso Nacfonal 
que, nos termos da Resolução n~ 1/89, apro
_vou o Projeto de Lei de Conversão n-~ 6, em 
sul>stituiçáo à citada Medida Provisória. A prin
Cipal alteraçáo intr_oduzida, com aprovação da 
esmagadora maioria dos parlamentares, foi 
a que consistiu em assegurar-se o reajuste 
mensal, pelo IPC integral do mês anterior, da 
remuneração dos servidores que percebem 
até 3 (três) salários mínimos mensais. 

O Presidente da República não sancionou 
o Projeto da Lei da Conversão n9 6 e fez editar 
a Medida Provisória n9 73, de 21 ~6-89, que 
manteve, em s_ubstância, o mesmo conteúdo 
da Me_dida Provisória anterior. Insatisfeitos, os 
servidores públicos mantiveram-se, por mais 
de trinta dias, em estado de greve, prejudicial 
a toda a nação. 

Quanto aos' que percebem acima de três 
salários _mínimos, previu o Projeto de Lei de 
Conversão n~ 6 a aplicação trimestral de "per
centual igual à variação acumulada do IPC 
verificada nos três meses anteriores. excluído 
o percentual excedente, dentro de cada mês, 

a cinco por cento, o qual implicará reajuste 
igual a ~s_se excedente, no mês seguinte àque
la em que ocotrer o excesso". 

Verifica~se. pois, com satisfação, que o Sr. 
Presidente da República se curvou aos argu
mentos e à vontade do Parlamento, ao_ admitir, 
na sua terceira M.edida Provisória sobre o as
sunto, ora sob exame, a adoção, para os servi~ 
dores com remuneraçãO superior a três salá-

-- rios mínimos, de reajuste automático, a cada 
_mês que a inflação superar a cinco por cento 
e exatamente no percentual correspondente 
a este excedente. 

Entretanto, ao negar a reposição integral 
aos servidores com remuneração até três salá
rios mínimos. insiste -O- Poder Executivo em 
ferir o princípio i~sculpido no § 2~ do art. 39 
da Constituição Federal que manda aplicar 
aos servidores públicos grande parte das nor
mas referentes aos direitos sociais dos traba
lhadores, revelando o espírito da Lei Constitu
cional de tratar com isonomia os trabalha
dores da iniciativa -Piivada e pllblica. O Poder 
Executivo está, ainda, repudiando a prática de 
há muito adotada em todo o serviço público 
brasileiro, de dispensar a todos _os servidores 
públicos a mesma política salarial adotada pa
ra os demais trabalhadores nacionais. Assim 
foi com relaçãO à política salarial aprovada 
pelos Decreto~-l~is r.,.s 2.283786 (gatilhos) e 
2.335/!l7 (URP). . . 

A categoria mais hum_i!de e_mais numef()sa,_ 
.dentre os 7Ó7 .915 :Servidores-públicos (dados 

__ da Seplan), seria tremendamente penalizada 
com a corrosão adjcio,n?Jl. de seu parco_ poder 
aquisitivo, dim1nuíd_"o1 uma vez mais, no _início 
do Plano Verão. 

O objetivo principal da emenda é, pois, o 
de restaurar a isonomia ferida e de dar um 
rrúnimo de tranqüilidade à massa d~ servido
res, situada abaixo da linha d~ pobreza. Não 
há qtie falar em falta de recursos, lima vez 
Que a arrecadação federal náo só vem supe
fãndo as expectativas, nos últimos três meses, 
como também, teve sua receita totalmente in
dexada pelo Bónus do T escuro Nacional 
(BTN). 

Sala das ConiiSsões, 4 de agosto de 1989. 
-Senador Carlos Patrocfnio. 

Emendan~5 

Adicione-se ao art. .39 Ltm novo inciSo, de 
n9JIJ, com a seguinte redação: 

"lU- nos meses de agosto a outubro 
de 1989, em 38,73% (trinta e oito inteiros 
e setenta e três centésimos por cento), 
sendo que este percentual será incorpo
_rado em três reajustes mensais e conse
cutivos de 11,53% (onZe inteiros e dn
qüentá e três centésimos por cehto) ca
da." 

Justificação 

Com esta emenda pretendemos repor o po
der aquisitivo dos salários de janeiro dos servi
dores públicos federais. O percentual propos
to corresponde à çliferença entre o JNPC ac~ 
mu1ado entre janeiro e abril e os 30% de rea
juste propostos para maio pela Medida Provi~ 
sória. De modo a evitar um impacto concen-
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trado sobre as contas públicas, e um~ melhor 
administração pelo Executivo desta reposição, 
propomos seu escalonamento em três parce~ 
las mensais iguais de 11,53% cada. _ 

Sala das Comissõe-s, 3 de agosto de 1989. 
- Deputado Paulo Pairo. 

Emendan<?6 

Altera a redação do _art. s~. que passa a ser 
a seguinte: 

"Art 69 Revogam-se as disposições 
em c:ontrário e o § 29 do art. 18 da Lei 
n~ 7.730, de 31 de jarieiro de-1989." 

JU$tificação 

no 2.1 92, de 26 de dezembro de 1984, na 
forma prevista na parte final do artigo 30 do 
Decretb-Lei n9147, de 3 de fevereiro de 1967. 

Justfticação 

É imperativo ajustar a remuneração da car
feirã de Procuradore$ da Fazenda Nacional 
à das demais que _a Cónstituição Federal reu
niu no seu Cãpítulo IV, do .Titulo IV, conside
rando que a situação atual apresenta-se_ in.
c:ompatível com o dispOsto no§ 19, do artigo 
39, da Lei Maior, aplicável à referida carreira, 
p-or força do art.. 135 daquele diploma Consti
tucional. 

Trata-se de ca_rreira$ cujo ingresso exige dos 
candidatos idêntica form~ção profissional e 
igual regime de dedicação, desempenhando 
funções correlatas e co.mplementares, todas 
elas indispensáveis à plena vigência do Estado 
de Direito Democrático. 

Essa lsonomia de vencimentos, para sua 
implementação, depende de Lei, já editada, 
em âmbito estaduat Distrito Federal (Lei n919, 
de 2 de junho de 1989), no Rio Grande do 
Sul, Bahia, Espüito S'anto, Rio Grande do Nor
te, entre outros, 

A Procuradoria Geral da Fazenda Nac:tonal 
teve aSsegurado o mesmo tratamento remu
neratório da Procurad9ria-Çjeral da República 

Quando da tramitação do Projeto_ de Lei 
de Conversão n,_' __ §.t de 1989, conse"guiu-se 
aprovar a revogação do § 2<? do an. 18 çl.a 
Lei n"' _7. 730, de~ 1 de janeiro do corrente 
ano. Referido dispositivo foi o que permitiu 
que o Poder EXecutiyo passasse a realizar o 
pagamento dos vencimentos de seus servi
dores atê o dé.dmo dia do. ~ês suhseqüeri.te 
e não mais até o. último dia do _J'T!êS a que 
se refere a remuneração, com grandé- prejuíZo 
para o funcionalismo. Sobretudo Porque -não 
se procurou {!dotar medida semelharite em 
relação à.s dívidas desses fun~TOriáilos. As cOn
tas de gás, luz, telefone, prestações dã. casa 
própria, etc, continuaram se vencendo no mês 
corrente. Para pagá~las em dia os servidQres 
públicos passarqm a recorrer aos ~giotas, es
tes sim, os .grandes beneficiários da noima 
que desejamos ·agora revogar. 

· desde 1867, com a ediç~o do Decreto-Lei n9 
--147, de 3 _de fevereiro de 1967 (art30). 

Acrescente-se, por oportuno, o que disse 
o relator do Projeto de L.eL de C.onversão n9 
6 sobre o mesmo assunto ao aCeitar emenda 
semelhante à que ora apreSentamos: 

"Esta emenda se fez necessária em fa
ce __ do princípio da isonomia, visto que 
por decis~9 judicial já foi reco11hecida a 
inaplicabilidade do limite de d;;Ita d.e paga
mento do servidor público estabe.leddo 
no § 2~ do art. 18 da Lei n9 7.73_0/89, 
aos servidores dos Poderes Legislativo e -
Judiciário em ra:~;ão qo princípio constitu- -
dona! da autonomia dos Poderes e ante 
o mandamento insculpido no art. 168 do 
Estatuto Maior. 

Somente portanto os serviç:iores_ do 
Executivo encontram-se sob a êgide da 
Lei n" 7.730/89. E, pára OfereCer-lhe trata- · 
menta isonômíco ao aplicável no âmbito 
aos dernais Poderes, propomos Emenda 
Aditiva à Medida Provisória n9 56/89, com 
o objetivo já declarªclo, a qual se toaduna 
com a matéria objeto_da espécie norma
tiva que ora examinamos, sendo, destarte, 
proc:edente à sua apresentação." 

Sala das COirilSSõéS, 3 de agosto de 1989. 
- Deputado Prisco VJqna 

Emenda n'7 
Inclua-se, onde convier. 
Aplk:a-se o disposto nas Leis_ nos 7.725, de 

6 de ja.neira de 1989, e 7.809, de 20 de julho 
de 19139~ à carreira (je que trata o Decreto 

Contudo, com -a_ eQiç:ão da Lei n9 7.725, 
·de 6 de janeiro de 1989, -que dispõe sobre 
-ã remuneração dos membros do Ministério 
Público da União, rompeu-se a isonomia entre 
essasc:arreiras,_ cujo restabelecimento ora se 
propõe, como decorrência de legítimo direito 

c __ conStit.udohal, que cabe ao Con.Qi"ésso Nacio
nal resguardar. 

Sala das ComisSÕes, 3 de agosto de 1989. 
- Beth Azize, Deputada FederaL 

Emenda n9 8 
Adicione-se, onde couber, um novo artigo 

-com a seguinte redação: 

"Art. Fica assegurado aos servidores 
de QUe trata o art. 1 o desta Lei, a percep
ção ela remuneração mensal a que fazem 
jus até o últii"no dia útil do mês a _que 
se refere- a remuneração," 

- JQstlfkação 

Este artigo corr~ponde literalmente ao art. 
49 do Projeto ·de Lei de Conversão n9 6, apro
vado pelo Congresso Nacional e vetado peJo 
Presidente da República. O pagamento dos 
salários até o último dia útil do mês é uma 
demanda justa dos servidores, injustamente 

-prejudicados pela medtda meramente contá
bil do governo federal de pagar os salários 
aPenas no mês subseqüente, e que tende a 
provocar grandes dificuldades para estes ser
vidores, uma vez que uma série de c:ompro
missos financeiros vence nos últimos dias do 
InêS. 

Sala das Comissões, 3 de agosto de 1989. 
- Deputado VirgOio Guimarães 

Emenda D0 9 

Adicione-se onde couber, um novo artigo 
com a seguinte reda_ção: 

"Arl Nas tabelas dos Planos de Classifi-_ 
cação de Cargos e Emprego~ dos serVi
dores públicos fedei-ais civis, o vencimen-
to ou salário básica: correspondente à re
ferência de nível mais baixo (NM - 3) 
passa a valer, a partir de 19 de agosto 
de 1989, NCZ$ 192,88 (centO e- noventa 
e dois cruzados novos e oitenta_ e oito 
c~ntavos), sendo mantidas as diferenças 
percentuais entre os vencimentos ou sa
lários básicos correspondentes às demais 
referências de nível médio (NM - 4 a 
NM - 35) e superior (NS - 1_ a NS 
- 25) e o vencimento ou_ sçJário b_?sico 
correspondente à referência de nível mais 
baixo (NM - 3) 

§ 1 ~ Fica ass_egurada a manutenção 
da Gratificação de Nível S\,l.perioi', estabe-

. lecida pelo art. 1 o~ do Decreto-Lei no 
lA45/76 e modificada pela legtslação 
~ubseqüente; da Gratificaçã_o deAtlvidade 
Técnico Administrativa, estaQeleçid_a pelo 
D~creto-Lei n? 2200(84 e tnodifii:ada pe
la legislação subseqüente: e da Gratifi
cação _de_ Desempenho de: Atividade de 
ApOio, estabeledda pelo D.ecfeto-Lei 
2.211/à4 e modificada pelo Decreto-Lei 
2.365/87. 

§ 29 Caberá ao Poder Executivo ~
camii1har ao Congresso Nacional pi'o
posta_regulamentando a manutenção, eli
minaç;_ão ou__incorporação das demais 
gratificações inc:identes sobre os v~nd
mentos dos se:J:Vidores beneficiados pelo 
disposto no caput deste artigo, tenclo ~m 
vista o -princípio da irredutibilidade dos 
salário~ e buscando atingir a máxima iso
nomia possível para os Vencimentos de 
servidores com funções assemelhadas 
alocados em distíntas unidades." 

Justificação 

- Nas tabelas de vencimentos dos servidores 
públicos_ federais da administração direta, o 
valor correspondente à referência rhais baixa 
(NM- 3) era, em julho, NCz $ 75,90. É verda· 
de que o govemo está pagando uma comple
mentação correspon~ente à diferença entre 
o salário mínimo e-este s~ário. Entretanto, 
isso n~o só levou a que uma Série de referên
cias do Plano de Cargos e S_alários passaSSe 
a ter o mesmo vencimento, como_a concessão 
de um salário inferior ao mínimo fere o prin~ 
cípio contido nos arts. 39 § 29 e 79 inciso tv 
da Constituição Federai. Além disso, a emen~ 
da pretende recompor, ao menos parcialmen
te, os níveis salariaiS dos funcionários dos ní
veis mais altos de uma grande _parte da admi
nistração pública direta, os quais_foram brutal
mente achatados ao longo dos últimos anos. 
Assim, por exemplo, um fUncionário do nível 
mais alto (NS- 25) recebeu em julho deste 
ano pouco tnais de NCZ$ 1.400,00 (compu
@9as todas as gratificações, exceto os qüin
qUênios). Com esta-emenda pretendemos as-
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segurar um nível minima~ente decente para 
os_ salários dos servidores de alta qualificação, 

até que seja regulamentado o novo Plano de 
Cargos e Sã~ríoS, 

Sala das Coníissões, 3-âe Agosio de 1989. 
- Deputado Paulo Paim 

SENADO FEDERAL 

I -ATA DA 104• SESSÃO, 
EM 7 DE AGOSTO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1 -Pareceres 

Referente às seguintes matérias: 
-Projeto de Decreto Legislativo n9 

6/89, que revoga o artigo 6" do Decreto 
Legislativo n? 72188. 

-Projeto de Resolução n9 2/89, que al
tera o Regulamento Administrativo do Se
nado Federal, aprovado pela Resolução no 
58, de 1 O de novembro de 1972, nas partes 
referentes à Secretaria de Documentação 
e Informação. 

1.2.2 -Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado no 210/89, 
de autoria do Senador Jarbas Passarinho, 
que dispõe sobre o critério de reajusta
mento do valor das obrigações relativos 
aos contratos de alienação de bens imó
veis não abrangidos pelas normas do Sis
tema Financeiro de Habitação, a que se 
refere a Lei n~ 7.774, de 8 de junho de 
1939. 

-Projeto de Lei do Senado n9 211/89, 
de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, que estabelece diretrizes para a ação 
governamental no setor agrícola e dá ou
tras providências. 

1.2.3- Oficio da Uderança do PFL 
na Câmara dos Deputados 

- N~ 97/89, referente à indicação do 
Deputado Francisco DomeUes para mem
bro efetivo da Comissão Mista de Orça
mento, em substituição ao Deputado Fur
tado Leite. 

1.2.4- Comunicação 

Do Senador Lavoisier Maia, referente à 
sua filiação ao Partido Democrático Traba
lhista a partir do dia 26-7-89, 

1.2.5-Telegrama da União Sindl· 
cal Independente 

De agradecimento ao Presidente do 
Congresso Nacional, Senador Nelson Car
neiro, pela rejeição dos vetos do Presidente 
da República, à lei que estabeleceu a nova 
política salarial. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR LOORNAL !3APTlSTA- Vi
sita à Hidrelétrica de ltaipu a convite do 
Ministro do Interior. 

SUMÁRIO 
SENADOR HMBERfO LUCENA -

Declarações do candidato do PTB à suces
são presidencial, veiculadas na imprensa, 
a respeito do inicio da construção do Ane
xo U!, do Senado Federal. ConstituiçãO de 
Comissão de Inquérito, a pedido de S. Ex", 
para apurar os fatos dedarados. 

SENADOR /'jELSON CARNEIRO -
Anunciando o encaminhamento à Mesa 
dos Seguintes projetas de lei complemen
tar, dispondo sobre dispositivos da CLT, 
aprovada pelo Decreto no 5.452, de 

__ 19-5-43, de acordO com ~o art 7r> e seus 
incisos da Constituição Federal, e dá ou
tras providências; adequação das Leis 
complementares n" 19; _de 25-6-74, e n" 
26, de 11-9R 75, ao disposto no art. 239 
da Constituição;· e a proteção da relação 
de emprego contra a dispensa arbitrária 
ou sem justa caiisa, e dá outras providên
cias. 

SENADOR ROfiALDOARAGi'O- bis-~ 
crimiriãÇãO- Orçamentária do Estado de 
Rondônia pela Sudeco. 

1.2, 7 -Ofícios 

-N? .33/89;aa·comiSSão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, comunicando a 
aprovação do Projeto de lei do Senado 
n9 111/89, que regulamenta o indSo I do 
art. 37 da Constituição Federal. 
-N~ 34/89, da -Coffiissão de Constitui

ç3o, Justiça e Cidadania, comunicando a 
aprovação- do Projeto de Lei do Senado 
n9 83/88, que dispõe sobre a incorporação 
ao patrini6nió-do Estado de Pernambuco 
dos bens pertencentes ao extinto Território 
Federal de Fernando de Noronha e dá ou
tras providências. 

1.2.8- Comunicações da Presidên
cüi 

-Prazo- para interposição de recurso, 
por um- décimo da composição da Casa, 
para que os Projetas de Lei do Senado 
no~ 83/88 e 111189, sejam apreciados pelo 
Plenário. 

-Recebimento do Ofício n? S/19/89-(n~ 
25/89_, na origem), do Gove!Tlador do Esta
do de São Paulo, solicitando autorização 
do Senado Federal a fim de que aquele 
Estado possa realizar operação de emprésR 
timo externo no valor deUS$ 
280,000,000.00,_para os fins.que especiR 
fica.· 

-Recebimento _do Parecer n? 
32/89R·cN, ·pela a-dmissibilidade da Medida 

Provis6ria-n9 74/89, ·que dispõe Sobfe a 
Política Salarial dos Servidores Civis e Mili
tares da Administração Federal Direta, das 
Autarquias, das Fundações PúQ!icas_e dos 
extintos Territ6rios -Fedefã.is e d.r outras 
providências; e abertura de prazo por 24 
horas para interposição de re:curso ali pre-
visto", nos iermõs do disposto no inciso 
I do § 1' do art. 5• da Resoluçlio n•l /89-CN. 

1.3-ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 89, de 1984 
(n~ 307f79, na Cãsa de odi;JerÍl}, qUe altera 
dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 
5.452, de 1 c de Õ'laio de 1943. Declarado 
prejudicado. Ao arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara no 101. de 
1984 (n? 1.075!75, na Casa de origem), 
que altera a redação do art. 2° da Lei no 
4266, de .1de outubro de l 963, que institui 
o sáiário-fanlília do. trabalhadQr, e dá oUtrãs 
ProvidênCias. Deciara.do Prejudicado. 1\o 
arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n9 254, de 
1985- Cciniplementar, de autoria do Se
naodor Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivo à Lei Complementar n~ 26, de 
11 de setembro de 1975, concedendo o __ 
direito de saque do Fundo PISRPASEP a 
todos os participanteS-c3saâ0s, mesmO 
que o' caSamento tenha sido realizado an
teri_orinente. Declaiado prejudicado. Ao ar
quivo. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

SENADOR WII.SON MARTINS- Cen- ~ 
tenário de nascimento do ex-Senador Ves
pasiano Martins. 

SENADOR CHAaiS RODRIGUES -
Telex de entidades c! assistas do Piauí, pro
testando contra o corte de recur:;os previs
tos para aquele Estado, em virtude de inter
ferência do Sr._Antônio CarlOs F'rota junto 
à Sudene. CassaçãO do título de "Cidadão 
Pi~míense" concedido ao St.Antônio Car-· 
los Frota pela Ass_~mbJêia Legislativa 
piauiense. 

SENADORAUREO MELLO -Manifes
tação do empresário Nelson Azevedo so
bre as dificuldades do empresariado da 
0na Franca de Manaus, em face da não 
liberação das cotas de importação, _ 

SENADOR EDISON LOEiÁO - Entre
vista do Dr. Antônio Alberto Canabrava, en
genheiro do DNER, publicada no jornal 
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O Globo sobre a situação caó_ti.ca das rodo
vias brasileiras, em face da retenção dos 
recursos do selo-pedágio. 

1.3.2- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

!A-ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PROFERIDOS 
EM SESSÕES ANTERIORES 

-Do Senador Qd S-abóia de Carvalho, 
pronunciado na sessão de 3-8-89. ___ _ 

-Do Senador Edison Lobão, pronun-
ciado na sessão de: 4-_S-!39. -

3 -ATO DA COMISSÃO DIRETO
RA DO SENADO FEDERAL 

- N• 20, de 1989 

4- SECRETARIA GERAL DA ME
SA 

-Resenha das matérias apreciadas de -
1" a 30-6-89 (Retificaç:õesl. 

5-MESA DIRETORA 

_ __ Parecer e _minuta do convênio entre 
o Senado Federal e a Academia Brasiliense 
de--.L&tras. -

6-' CENTRO GRÁFICO DO SENA
DO FEDERAL 

-Atas de reuniões do Conselho de Su
pervisão 

7 -MESA DIRETORA 

8 -LÍDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

9 -COMPOSIÇÃO DE COMIS-
SÕES PERMANENTES · 

Ata da 1 04~ Sessão, em 7 de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa. 

ÀS 14 HORAS E 30 MIJYUTOS, AÇffAM-SJ; 
PRESENTES OS SR$. SE!'IN)ORES: . 

Aluízio Bezerra- Nabo r Júnior- Leopoldo 
Peres - Ronaldo Aragão - João Menezes 
- Jarbas Passarinho - Antonio Luiz Maja 
-Alexandre Costa --Chagas Rodrigues -
Afonso Sançho ...... Lavoisier Maia- Humberto 
Lucena- Ney Maranhão- Mansueto de La
vor ...... Francisco Roll~mbe_rg- Lourival Bap- _ 
tista - Gerson Caffiata - JOão Calmon -. 
Nelson Carneiro -Itamar Franco- PompeU 
de Sousa - Rachld Saldanha Derzi- Wilson 
Martins --Affonso Camargo- José Richa. --

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compareci
mento _de 25 Srs. Senado.res. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus,_inlçjamos nossos 
trabalho. 

O Sr. 19 Secretário _Trá proceder à leitUra 
do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Pareceres 

PARECER N• 141, DE 1989 
Da ComiSSffo_de ConsUtuíção, Justiça 

e Cidadania sobre ~rojeto de Decreto 
Legislativo nP 6, de 1989, que "revoga 
o_art. 6° do De.creto Legislativo no 72, de 
1988". 

Relator: Senador Chagas Rodrigues 
Chega a esta Comissão o ProJeto de Decreto 

legislativo n9 6, de 1989, qUe reVoga o art 
69 do Decreto Legislativo no 72, de 1988. 

O dispositivo ·cuja revogação é pretendida 
assim-determina: 

"Art. 6~_ O parlamentar que, injusfica~ 
damente, não comparecer _à_s_e.ss_ão do 

dia deixará de perceber 1/30 (Um trinta 
avos) do Subsídio e da Representação." 

Os autores do projeto, ilustre~ Senact~~es 
Ronan Tito, Jarbas Passarinho e Fernando 
Henrique Cardoso justificam a inic:iativa sob 
o fühdarilént<::l" de que a matéria versada no 
indigitado artigo " ... deve ser tratada separada~ 
mente em cada Casa do __ CongreS$o, face às 
peculiaridades de cada uma". 

Um dos subscritores da proposição original, 
Sériãâór Fernando Henrique Cardoso, atento 
ao fato de que a revogação pura e simples 
do art. 6~ do Decreto Legislativo n~ 72/88 
" ... pode deixar sem amparo jurídi<:o ... " qual
quer sanção que venha a ser imposta pelos 
Regimentos Internos de cada uma das Casas 
Legislativas aos faltosos, apresentou emenda 
substitutiva remetendo, 9e forma expressa, ·pa~ 
ra os Estatutos da Câmara dos Oeputados 
e do Senado Fede~al, respectivamel-tte, a espe
cif]f:ação quantitativa da penalidade bem co~ 
mo a disciplina do aspecto fo_rmal. 

A Carta de 1969 dispunha exaustivamente 
sobre a contraprestação financeira devida a 
Senadores e Deputados. Distinguia a Lei Fun
damental dois tipos básicos de remuneração, 
a saber: o subsídio e. ajuda de custo. Esta 
última era destinada ressarcir as "despesas 
com transporte e outras imprescindíveis para 

· o comparecimento à- Sessão legislativa o r di~ 
nária ou à sessão legislativa extraordinária ... " 
(art. 33, § 19). Já o subsídio subdividia-se em 
parte fixa_~ parte variável, só" fazendo Jus à 
segunda parcela o_ congressista que efetlva
mente comparecesse-às sessões e participas
se_ n_a_s votações (art. 33 § 39). 

_A- Constituição de outubro de 1988 trata 
- -genericamente do assunto, apenas prevendo 

que a "remuneração" dos Deputados e Sena~ 
dores seja idêntica e fJXada em cada legislatura 
para vigorar na subseqüente. Ademais, está 
consignado que os valores pagos ficam sujei~ 

tos ãos tributos gerais, inclusive o de renda 
(art. 49, inciso VIl)~ Remeteu-se assim à discri~ 
ção dos membros dQ Congresso NacíonaJ a 
tutela especifica dos ganhos dos parlamen~ 
tares. 

Para_disçiplinar o assunto em face_ elas novas 
disposições constitucionais, foi aprovado o 
Decreto Legislativo n~ 72 de 1 ~ de dezel)1bro 
do ano próximo· passado. 

Segundo o preceituado no referido diploma, 
a remuneração mensal é composta de subsi~ 
diO e represé1taÇãO sendo ambas as impor
tâncias fixas, independente do número de ses
sões havidas. É ainda devido aos parlamen
tares, no início e no final de cada se-sSão legis~ -
lativa, uma aJuda de custo correspondente ao 
valor do subsídio. 

Para evitar o locupletamento sem causa e 
como medida moralizi:ldQra_, fo_i previsto o des
conto da importê:ncia equivalente a 1/30 (um 
trinta avos) do subsidio e çla representação 
toda vez que ocorrer falta injustificada do titular 
do mandato às sessões. _ 

Considerando ser dã competênciâ dO Con~ 
gresso Nacional" ... ftxar idêntiCa renumeração 
para Deputados e Senadores .. :·, parece:-nos 
imprescindível constar do diploma respectivo 
a sanção pelo não comparecimento, devendo 
ser esta uniforme em termos quantitativos. Por 
outr.o lado, não é razoável que a penalidade 
incida sobre a representação já que eStã p8r
cela do subsídio _não ~s_e destina especifica
mente a remunerar o comparecimento às ses~ · 
sões. 

Quarlto aos procedimentos formais a serem 
obseJVadE!s, ~nto para fins de justificação Co
mo para operafiona1izar o desconto, é de ser 
acatado o entendimento esposado pelo nobre 
autQr da emenda substitutiva, remetendo~se 
a matéria à disciplina do Regimento _Interno 
de cada uma das Casas do Congresso Na
cional. 
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Pelas razões expostas, opinamos pela apro· 
vação do Projeto de Decreto Legislativo sob 
exame na forma da seguinte: 

EMENDASUBSTITUTNA 
D/i nova redação ao art 6~ do Decreto 

Legislativo nP 72, de 1988. 

O Cóngtesso Nacional resolve: 
Art. 1" O art. 6" do Decreto Legislativo n~ 

72, de 1 ~de dezembro de 1988, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

''Art. 6" O Congressista-que, ínjustifi~ 
cadamente, não compar~cer às sessões, 
deixará de peceber 1/30 (um trinta avos) 
do subsídio na forma fJXada no Regimen
to Interno da Casa a que pertencer." 

Art. 29 Este decreto -JeQislativo eritra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 39 São revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das COmissões, 3 de agosto de 1989. 
- Qd Sab6iá de CaJVa/ho , PreSidel-iie -

Chagas Rodrigues, Relator - -J11eira Filho -
Jutahy Jltlaga/hães - Frandsco RoDemberg 
-Leite Chaves (voto contrário)- Maurfdo 
Corrêa- Jamil Haddad- Mauro Benevides 
- Carlos Patrocfnfo -Roberto CiJmpOs. 

PARECER N• 142, DE 1989 

Da Comissão de ConstituiÇão, JuSiiça 
e Cidadanía, sobre o Projeto de Resq[yção 
nr> 2189, da Comissão Dfretofa, que ''altera 
oRegulamentoAdminlstrativodoSenado 
Federal. aprovado pela Resolução n 9 58. 
de 10 de novembto de_1972, nas partes 
referentes â Secreti!In"a de Documen"tação 
e Informação." 

Relator: Senador Francisco Rollemberg 
O projeto de resolução ora em exame é 

originário da respeitável Comissão Diretora 
desta Casa. 

Pretende o mesmo alterar o Regulamento 
Administrativo do Senado (Reso~ução no 58, 
de 10 de novembro de 1972) para dotar a 
Secretaria de Documentação e Informação de 
um Serviço Pró-Memória com o objetivo de 
preservar valioso ace'rvo que "infelizmente, se 
está perdendo e _deteriorando, por absoluta 
ausência de uma política de conservação des
sa importante e imperdível parcela da memó
ria nacional". 

O projeto atende aos pressupostos constitu
cionais, tendo em vista o que preceitua a Cons
tituiçãõ (ederarem seus arts. 52,-rtem XIII e 
59, item vn, atendendo também às exigêndas 
regimentais consoante o art. 97, item lll, da 
Resolução no 18, de 1989. 

O processo encontra-se formalmente em 
ordem, tendo sido anexado cópia da reunião 
da Comissão Diretora, reaJizada em 13 de fe
vereiro de 1989, quando foi aprovada a pro
posta da presente resolução. 

Trata-se, portanto, de proposfção que obje
tiva preservar e divulgar considerável acervo 
em que se concretizam muitas passagens his
tóricas da vida desta instituição e qUe, -não 

encontrando óbices, quer constitucionais, 
quer regimentais ou de técnica legislativa, me
rece aprovação. 

É o parecer. 
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1989. 
_-Gd$ab6ia de Carvalho, Presidente -Frin
cisco Rollemberg, Relator- Carlos Patrocfnfo 
--Mauro Benevides - Leite Chaves - Ro
berto Campos- Loudval Baptista- Jutahay 
Magalhães -Chagas Rodrigues - MauríCio 
Cotrea ....:... Meira Filho. 

. Ó SR. PRESIDENTE (Pompeu d~ Sousa) 
-O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser 
lidos pelo Sr. J9 Secretário. 

São lidos os seguintes 

- - ~ . 
PROJETO DE LEI Do SENADO 

N• 210 de 1989 

Dispõe sobre o critério de teajustaf'(1en~ 
to do valor das çbrlgações relativas aos 
contriifos de a/íe"naÇAo de bens imóveis 
não abrangidos pelas normas do Sistema 
Fmanceiro da Habitação, a que se refere 

--a Lei n 9 Z774. de 8 de junho de 1989. 

ci C:&ngresso- Nacional -decreta: 

Art. __ 1? ___ Oreajust~uTiento do valor das obri~ 
gações relativaS aos ·contratos_ de alienação 
de bens imóveis não abrangidos pelas nonnas 
do Sistema fii1anceiro da Habitação, a que 
se refere-ã _Lei n9 7 .. 774, de 8 de junho de 
f989, -somente pãde ser efetuado pela varia
ção dó Índice Ge~al de Preços-lOP, calculado 
pela Funda_ç_ã.o _Getúlio Vargas, ainda que o 
contrato contenha pr~visão de outros índices 
alternativos, _após ·atendido, se couber, o dis
posto no inciso I ao ilit. 2" 

§ 19 Para os efeitos deSta lei, considera-se 
bem imóvel o prédio urbano ou rural, edificado 
ou em construção bem _a:;;sim o lote de terreno 
ou ~leba, urbano -ou rural. 

§_ 29 Entende~se por alienação de bem 
imóvel a compra e venda, a promessa de com
pra e venda ou qualquer outro contrato firma
do com-empresas construtoras, incorporado
ras ou quaiSquer Outras,· que objetivem a aqui
siÇão de bem imóvel definindo no parágrafo 
anterior. 

Art. 29 O reajustamento será calculado, 
sem retroação, sobre o valor das obrigações 
relativas aos contratos de aJie_nação de bens 
não abrangidos pelas normas do Sistema Fi
nanceiro de Habitação. 
- I-até janeiro de 1989, pelo valor da OTN 

de NCz$ 6, f7 (seis cruzados novos e dezessete 
centavos); 
li-a partir de fevereiro de 1989, pela varia

ção do !GP, verificada desde fevereiro de 1989, 
até maio de 1989; 

m-a partif dti riiaio de 1989, pela variação 
do IGP, obse"rvando-se, no mínimo, a periodi~ 
cidade trimestral de reajuste. 

Art. 3° O valor das· obrigações ou índice 
de reajustamento em vigor, ou ambos, serão 
adaptados a esta lei, mediante o cálculo da 
ptestaçãó na Jorrna do artigo anterior, devém-

do a prestação assim calculada prevalecer a 
partir da vigêilcia de::;ta lei. 

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

Art. 59 Revogam-se as condições em 
contrário. -- -

Justificação 

A edição da Medida Provisória n9 54/89 e 
sua posterior conversão na-lei no 7.774/89 
causaram profunda perplexidade no País. _É 
que, ao deliberar acerca da matéria, o Con
gresso Nacion~I aprovou projeto de conversão 
que introduziu signi_ficatlva alteração no texto 
original. 

Com efeito, noS arts. 19 e 2~ da Medida Provi
sória n" 54/89 foram incluídas as "operações 
de alienaçã_o de bens imóveis não abrangidos 
pelas normas do Sistema Financeiro da Habi
tação". O art 19 da citada 111edida provisória 
cuidava do índice substituto para a OTN, extin
ta que havia sido esta pelo Plano Verão. O 
art 2°, à SUa veZ, cuidava da fonna de reajusta· 
mento do valor de obrigações. 

A inclusão em tela provocou, a: um ·só 
tempo acerba discussão _ef!:tre juristas, empre
sários e adqUirentes, acerca de seus limites; 
provocou uma- exacerbação da ganância de 
alguns empresários, que serviram-se do cará
ter geral da redaçâo dada à Lei no 7.774/89-_ 
para auferir ganhos injustos; provocou, ainda 
fortes pressões sobre os orçamentos de mui
toS adquirentes de imóveis, que tiveram de 
sujeitar-se a aumentos de prestações absolu
tamente incondizentes com os reajustes de 
seus salários. 

O presente projeto de lei visa exatamente 
corrigir as imperfeições _do texto legal referido, 
refrear a ganânda de alguns empresários e 
emprestar justa proteçâo aos adquirentes de 
imóveis não abrangidos pelas normas do Sis
tema Financeiro de Habitação. 

Assim é que, para impedir a danosa impo
sição, por alguns empresários, de índices de 
reajustamento de prestações incompatíveis 
com a legalidade salarial dos aquirentes de 
imóveis, estamos propondo a utilização abri~ 
gatória do fndice Gera1 de Preços--IGP, da 
Fundação Getúlio Vargas, de abrangência e 
confiabilidade indiscutiveis. Tal obrigatorieda
de, ademais impedirá que se conviva, no cam~ 
po imobiliário, com um sem-número de índi· 
ces, alguns sem nenhuma representatividade 
setorial, mas que possuem um único e bas~ 
tante atrativo para os vendedores de imóveis, 
qual seja, o de permitir elevações injustificáveis 
das prestações. 

Por outro lado,_ propondo qUe a corteção 
das prestações seja efetuada levando-se em 
conta, para os contratos anteriores do Plano 
Verão, a variação da OTN até janeiro de 1989, 
pelo valor NCz$ 6,17 para OTN. Como a infla
ção de janeiro foi desconsiderada nos reajus
tes salariais, as prestações serão corrigidas se 
aprovada nossa proposta, a partir de fevereiro 
de 1989, pela vã:riaçãô do JGP verificada desde 
fevereiro de 1989 a maio de 1989. O mês 
de maio, vale notar é o mês anterior ao da 
publicação da Lei n~ 7. 77 4(89. A partir de maio 
de 19_89, o reajuste será calculado pela varia-
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ção do (Qp, observada, no mínimo a perioci· 
dade trimestral. 

Cuidamos de prever, com cautela, a adapta
ção dos contratos e prestações- em vigor às 
alterações_ descritas. Para que nao se venha 
acoimar a proposição de estar dispondo sobre 
situações juridicamente constituídas~ a vigên
cia da nova prestação, recalculada segundo 
a variação do_JGP, ocorrerá a partir da vigência 
da lei ora proposta. _ ~- _ 

A necess_id~de: d.e wgente normalização a 
respeito da matéria poél.e ser facilmente com
provada. São_ inúm_eroS Os movimentos de ad
quirentes de imóveis no País, que estão bra
dando CQntra as imperfeições da L,.~[ n9_ 
7.774!89. À sua vez, o próprio governo reco
nhece a existêncla de_ imperfeições, como se 
pode verjflç_ar no Diário Oficial de 28-6-89, 
pâg. 10.479, que publica a Nota Técn_fca n"' 
19, de 27 de ju_nho de 198_9, da Comissão 
de Controle do Programa de Estabilização 
Econômica, do Ministério da Faierida. [nfeliz
mente, a aludida Cofnissão, ao editar a Nota 
Técnica fi? 19/89, não- ateli.loU para os recla-
mos dos adquirentes de imóveis. _ 

É a es.ses reclamos que a presente propo
sição irá atender. Para isso, estamos certos 
de que a proposta receberá urgente tratamen
to e integral apoio dos nossos nobres pares 
neste Parlamento. 

Sala das Sessõe_s,- 7 de agosto de t9e9. 
- Senador Jarbas Passarinho 

(A Comissão-de Assuntos Eçonômicos 
- Competéncfá Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 211, DE 1989 

Estabelece diretrizes para a ação g_ol!er
namental no setor agrícola, e dá outras 
providências. 

O Cohgresso Nacional decreta: 

Art. 1., Toda a ação governamental para 
o setor agrícola será organlz~da pela União, 
em articula_ç_ão_com os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios. 

Art. 2? Cabei"â ao Ministédá da Agricultu
ra, como unidade centr~ do seta r público agrí
cola, a orientação normativa, as diretrizes de 
poHtica agrícola, o estabeledrnento de priori
dades, o aparte e o repasse da parcela de 
recursos necessários ao alcance dos objetivos 
por ele f!Xados, em planos nadonais para o 
setor. 

Parágrafo único. O planejamento, a progra~
mação, o acompanhamento e a avaliação dos 
resultados alcançados pela execução dos pla
nos nacionais a_gríco]as serão coordenaçjos 
pela Secretaria Geral do _Mlriistério da Agri
cultura. 

Art. 3° Às entidades de administra-ção di
reta e indireta dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e-dos Municípios caberão o 
planejamento, a execução, o acompanhamen
to, o_ controle e a a_'@iia_çã_o das atividades espe
cíficas, em articuláÇãci ·com-as entidades afins 
do Executivo federg]._ 

ArL 4° Todos O_$ planos e programas 
anuais_ de apoio ao setor agrícola serão elabo
rados em consonância com a Lei Agrícola e 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Art. 5o Esta lei entra em vigor na datã -de 
sua publicação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em 
Contrário. 

Justificação 

A_ -~_9_ __ govemamental de apoio ao setoc _ 
agrícolci carece de unificação e de articulação. 
O Ministério da AgriclJ]tura, de acordo com 
a Lei n" 7.739, de 16 de março de 1989, u;:ve 
a suã área de ·competência ampliada, cbni 

-a inserção em sua estrutura, das matérias rela
cionadas com a reforma e o desenvolvimento 
agrário e com os assUntOs de irrigaçãÕ (iteffi 
111, do art. 4~). 

O Mini~ério _da Agricultura conta co~m ór~ 
gãos de ãdministração direi& e indireta e com 
delegacias em todas as Unidades da Federa
ção, cuja artiCUlação com aS Secretãrias de 
Agricultura e de Planejamento dos Estados 
e suas correlatas do Distrito Federal, nos Terri· 

-tóriOs- e ·nas- Municípios é imperativa· para cjue 
os recursos em benefício do setor sejam bem 
apikados. · - · -

O presente projeto de lei estabelece as dire
trizes para a unificação do sistema, estipulan
do que a Lei AgfÍCO~'!_,e a Lei d~ Di'retrizes 

-orçamentárias sejam o marco conceituai pa~a 
que toda a a):ãO governamental redunde em 
aumenta· da produção e da pro-dutividade 
agropecuâria, com a conseqúente melhora 
das condições de vida da população rural. 

Sala das Sessões, 7 _de agosto de 19~9. 
-Sei-ta dor Francisco Rollemberg. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
-·competência terminativa) 

~O SR: PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Os projetes lidos serão publicados e reme
tidos à comissão-competente. 

Sobre a mesa, ofíciõ" que vai ser lidô pelo 
Sr. 1 ~ Secretário. 

-- -- Ê iido o seguinte 

Ofício n• 097-L-PFU89 
-------- Brasilia, 4 de agostO de t989 

Senhor Presidente: 
(ndlco a Vossa Excelêncía o nome do Depu

tado ErancisC:Çl Dornelles para Membro Efetivo 
da COin!Ssâci Mista de Orçamento, em substi
tuição ao Deputado Furtado Leite. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelên
cia os protestos do meu elevado apreço. -
Deputãdo José Lourenço, Líder do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-=--Será feita a substituiç?lo solicitada. 
- Sobre a mesa, comunicação que vai ser 

lida pelo Sr. 1~ Secretário. -

t Jída a seguinte 

Of. n• 039/89'GSLM 
Brasilia, 2 de agosto de 1989 

Senhor Presidente: 
Comunico a V. Ex" que, após um período 

de quatro meses sem filiação a qualquer agre-

miação partidária, ingressei. em 26-7-89, nas 
fileiras dó Pattido Deniocrâtico Trabalhista_
PDT. 

Outrosssfm, solicito a _gentileiã de V. Ex" 
no sentido de comUrikar o fato aos órgãOs 
competentes desta Casa para que seja dada 
a divulgação nec:essária. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ex" proteStos de elevada estima_ e distinta con
sideração. - Senador Lavoisier Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A comunicação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, te.l~grama que vai ser lido 
pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

t: lido o-seguinte 

Exm9 Sr. 
Nelson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 
Brasília-DF 

A USI - União Sindical lndepentente, em 
nome_ dos trabalhadores de todo o País, diri
ge-se' honrosamente a V, Ex~. aflm de agra
decer e parebenizâ-lo pela firmeza com que 
o Congresso Nacional derrubou os _vetos do 
Presidente da República à lei que estabeleceu 
a nova política salarial,_ aliviando o sofrimento 
dos sacrificados trabalhadores brasileiros que 
hâ 6 meses esperavam por alguma medida 
nesse sentido. 

Solicitamos, penhoradamente, qu-e V. Ex" 
determine dar ciência desta manifestação aos 
parlamentares que somaram com o _movi
mento liderado pelo ilustre Senado(. 

Atenciosamente, USJ - União Sindical ln
dependente, Antonio Pereira Maga/di, Presi
dente da Executiva Nacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Sena-dor Leu
rival Baptista. 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a convite do Ministro 
do l~terior, João Alves Filho, viajei, nõ xnês 
passado, em sua companhia, tendo a oportu
nidade de visitar e observar, na plenitude de 
seu funcionamento, a Jtaipu Binacional,_ Cen
tral Hidrelétrica situada a 14 km ao norte ·da 
ponte internacional que liga as cidades de Foz 
do iguaçu, no Brasil, a Presidente Stroessner, 
no Paraguai. 

Resultado de compromissos firmados en[Je 
o Brasil e o Paraguai, o aproveitamento hidre
Jétrico de ltaipu é um dos ma[ores empreendi· 
rflentos decorrente da decisão tomada pelos 
dois governos, nos termos da "Ata de Tgüaçu", 
em 22 de junho _de 1966, constit!lindo-sé em 
um decisivo e importante instrumento de_ coo
peração binacional e de integração regional, 
visando precipuamente assegurar o racional 
aproveitamento dos imensos recurso_S_ hidráu
licos do rio Paraná. 

No dia 17 de maio de 1974 foi constituicta 
a Itaipu BinaciOnal, tendo assumido suas fun-
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ções seu primeiro Conselho de Administração 
e a primeira Diretoria Executiva. -

Em março de 1985, esta obra ciclópica de 
Jtaipu já tinha concluídos os seguintes objeti
vos de extraordinária importância na concre
tização de sua infra-estrutura- Jislca e opera- -
cio na!: 
-a barragem, 
-o reservatório de 1350 km?. 
-o trecho do rio principal, 
-duas unidades geradoras em funciona-

mento e algumas linhas de transmissão de 
energia, representando o complexo 
1.400.000kw de capacidade instalada. 

Mas, a partir de março de 1985, segundo 
dados que reuni, é que ltaipu começa a se 
concretizar em suas diversas etapas de capaci
dade> instalada para geração de energia, ape
sar das inúmera restrições da conjuntura eco
nômica brasileira e mundial do período de 
1979/83, que impuseram a reformülãção do 
cronograma inidal. 

As condições mais favoráVeis da economia 
brasileira a partir de 1985 e a estiagem ·de 
1986 favoreceram o aceleramento dos traba
lhos de ltaipu que vem suprindo satisfatoria~ 
mente _o aumento de demanda do mercado 
brasileiro, através do sistema Furnas que serve 
aos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito 
Federal e Mato Grosso; e a ElefrOsul que aten· 
de ao Paraná, Sãnla Calãiina; Rio Grande do 
Sul e Mato Grosso-do SuL 

Animados com este impulso da economia 
brasileira, de condições mais favoráv"eis, forta
lecidos pelo apoio indiSpeilsável do Governo 
e a atenção especial do Presidente da Repú
blica, o pessoal de Jtaipu, operários e dirigen· 
tes, conseguiram, num esforço extraordinário, 
antecipar várias etapas, do projeto com os se
guintes resultados: 

-em dezembro de 1985, entrada em ope
ração de mats uma máquina, elevando a capa
cidade instalada para 2.100.0nokw; em 1986, 
mais três máquinas, elevando para 
4.200.000Kw; erri -1987,-mais três. alcançando 
a marca dos 6.300.00"0kW, em 1988, mais três 
entraram em operação, totalizando 12 unida
des geradoras, com 8.400.000kw. 

-em 1989, mais duas começaram a fun
cionar. 

E amanhã, Srs. Senadores, dia 8-8-1989, 
ltaipu dará o primeira giro mecânico na 15"tur
bina, alcançando a marca dos 10.500.000 kw 
de capacidade instalada, gerando 60 bilhões 
de kwlhora por ano, tornando-se, mesmo_ain
da incompleta, sob qualquer critério de classi
ficação, a maior hidrelétrica do mundo, que 
estará totalmente concluída, com suas 18 uni
dades, em 1990, se mantido o ritmo atual 
da obra. 

Esse acontecimento deve s_er considerado 
como o coroamento de um imenso acervo 
de obras e ârduos trabalhos de _construção 
da grande Central Hidrelétrica de Jtaipu, cujas 
dimensó~s. hoje, já permitem situá»la como 
a maior do mundo para o que bastaria compa
rá-la, em termos de atual potência instalada 
e geração de energia, com algumas atualmen
te em operação, quais sejam: 

1. ltaipu (Paraguai-Brasil): 1 0,.5 bilhões _9e 
kw 

2. Grande Col.dee (Éstados Unidosr:·9,7 
bilhões Çe k_w _ 

3. Guri (Venezuela): 9,0 bilhões de kw 
4. Krasnoyarsk (Únião Soviética): 6,1 -bi

lhões de kw 
5. Churchm Falis (Canadá): 5,2 bilhões de 

kw • 

6. Paulo Afonso f, II, III, e IV (Brasil) 4,5 
bilhões de kw 

7 .. llha_Solteira _(_Brasil): 3,2 bilhões de kw 
8. __ Assuan (Egito): 2,1 bilhõ~s de kw._ 

O Sr. Afonso Sancho - Permite-me V. 
Ex' um aj;>ãrte? -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com 
prazer, nobre Senador Afoi-lso Sancho. 

- O Sr. Afonso Sancho- Pronunciamento 
como o que V. Ex• está fazendo, sobre obra 
de grande significaÇáo pi:í.ra o nosso País co
mo, diga-se de passagem, boa parte do dinhei
ro emprestado do exterior, deveria sempre ser 
ressaltado aqui no Senado Federal, porque 
muitas vezes, com o intuito de se fazer dema
gogia diz-se que na época da ditadura, que, 
por sinal, foi muito relativa, o País só fez em
préstimos e, por -isso, o País está hoje na sttua
_ção em que se encontra. Ora, se não tivésse-· 
mos feito tais empréstiffios, com·os quais ire
mos conseguir a capacidade de 60 bilhões 
de quilowatts, como estaria o Brasil hoje? Esta
iiãDem parecido com a Albânia, o que, talvez, 
fosse ó priricípio defendido por alguns poucos 
que;riadáefltéildendo do assunto, se limitam 
a criticar. Desejo congratular-me com V. Ex' 
Cóino eu disse inicialmente, pronunciamento 
_deste jaez, onde se ressaltam as obras com 
financiamentos vindos do exterior, o que não 
é anorinal, pois todo país só faz as suas gran
des obras se recebe recursos de fora. Todos 
os países, atualmente, são devedores, em fun-

- ção das grandes obras que realizam. Os ESta
dos Unidos devem 800 bilhões de dólares, 
a Itália deve 700 bilhões de dólares e paga 
70 bilhões de dólares de juros por ano. Rece
ba, nobre Senador Lourlval Baptista, os meus 
aplausos por ressaltar a aJt_a significação de 
um emprêendimento como o de Jta:ipu. 

O SR. !.OURIVAL BAPTISTA- Muito 
grato a V. B(' S_enador Afonso Sancho. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. E;( 
um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Conce
derei a_V. ,EX' logo após, eminent~ Senador. 

O aparte de V. Ex" é sério, objetivo, conclu
SiVo~ é, pelo teor como foi conduzido, vem 
enriquecer em muito o meu pronunciamento. 
V. Ex~ é um homem que, na verdade, vive 
coni os pés no chão e reconhece tudo de 
bom que tem sido feito por este Pais, de que 
é ex_emplo a construção de Jtaipu. Quero dizer 
a V.~ que me causou espanto quando soube 
que daquela obra, até à posse do Presidente 
José Sarney, s6 havia sido inaugurado uma 
turbina, e no Govemo do Presidente José Sar
ney já foram inauguradas treze turbinas e, 
amanhã, será inaugurada a 15~ turbina. É uma 

_ obra que empolga. E eii, como brasileiro, me 
s!nto _orgulhoso. Só lamento que obras como 
essa não sejam difundidas, porque eu igno
rava completamente o andamento_dessa 
g~ande obra que é a Hi_drelétrica de ltaipu. 
Como bem disse V. Exf, ninguém sabe que, 
para se conseguir realizá-_la foram _feitos em· 
préstimos externos, o que está contribuindo 
para que o Brasil atravesse a atual crise. Sou 
muito grato a V. Ex", eminente Senador Afonso 
Sancho, pelo seu aparte, que muito no~ hon
rou. 

Ouço o eminente Senador Mauro B_enevi
des, meu querido amigo. 

O Sr. Mauro Benevides- Eminente Se
nador Lourival Baptista, no momento em que 
V. Ex•, ocupando a tribuna do Senado Federal, 
saúda o início de funcionamento da 15' turbi
na de ftaipu - eu me permito, sem pretender 
estabelecer qualquer parâmetro de proporcio
nalidade entr_e_ a portentosa Itaipu e a relativa
mente pequena Usina d~ Xingá, lembrar a V. 
Ex", rio bojo desse seu discurso, em que é 
focaliZado _o quadro energético ~rasileiro, e_ 
aproveitar essa oportunidade pará lembrar às 
autoridades governamentais que devemos as
segurar todo o cronograma de recursos desti
nados à Usina de Xing6, a fim de que não 
venhamos a nos defrontar, em 1992, com 
aquele mesmo racionamento que, em 19_87, 
criou problemas da maior gravidade para a 
economia e para O desenvo!vlmento de nosSa 

_ região. Se es~mos em vias de ultímar a Usina 
de ltaparica, SE: já temos a Usina de Paulo 
Afonso há tantos anos funcionado e, _desta 
forma, contribuindo para 6 progresso do Nor
d_~_te, se o Governo se dispôs a estender o 
'1inhão" de Tucuruí a Presidente Outra, seria 
imprescindível que toda a esquematização de 
trabalho e o cronograma de cobertura fman
cetra para a Usina de Xíngó, tudo isso fosse 

_cumprido à risca pelo Governo Federal com 
à alocação de recursos este ano, até o término 
do exercício e_ com a consignação ·daquelas 
dotações indispensáveis a um segmento, sem 
qualquer tipo de embargo das obras no próxi
mo ano e nos anos subseqüentes. Portanto, 
se \!._Ex', neste instante, se congratula com 
o início de funcionamento da 15~ turbina de 
ltaipu, eu meu permiti, já que V. Ex', nordestino 
como eu. também, leÍTibrar ao Governo da 
necessidade imperiosa, ínadiável mesmo, de 
se definir, de uma vez por todas, a liberação 
desses recursos que Vão pei1Tlttir a continui
dade e, em breve espaço de tempo, a conclu
são Q.;~_s _obrgs da Usina de Xingá, para que 
ela possa integrar todo o esquema de energi
zação da Região Nordeste. Era_a mani(estaçflo 
com que; neste instante, íntervenho no discur
so de V. &, com esta minha mOdesta contri~ 
buiç:ão e, através desta, contar com o valioso 
apoio de V. ~. objetivando lembrar ao Gover
no a necessidade de favorecer com dotações 
já definidas a construção da Usina de Xingá. 

O SR. LOURIVA!. BI\I'llSTA - Muito 
grato a V. Ex", nobre Senadqr MaurO Bene
vides, pelo seu aparte esc:larecido que enri
quece_ e honra o fneu pronunciamento. 
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Quero dizer a V. Ex~ que, quanto a Xingá, 
já fizemos dois pronünciamentos aqui, onde 
dissemos que acompanhamos o Senhor Pre
sidente da República em sua ida a Canindé. 
Sua Excelência garantiU, diante ae Parlamen
tares sergipanos e alagoanos e de outros esta
dos do Nordeste, e Governadores, que a obra 
seria continuada. Assegurou Sua Excelên_cia 
todo o seu apoio e que ela seria concretizada, 
para alegria de todos nós, nordestinos. 

Eu aqui disse, neste mesrrio Ioêal, falando 
da tribuna, que acreditava na palavra do Presi
dente José Séirney, "pofqUe não. era só um 
presidente da República,-não Só um brasileiro, 
mas um nordestino como nóS.- -

Muito obrigado a V. Ex', eminente Seriador 
Mauro Benevides. 

Coritinuo, Sr. Presidente. 
Seria desnecessário e demasiado longo 

enumerar e relatar minudos_ameo_t_e__i'l enorme 
variedade de aspectos té<:niéos característicos 
~e uma usina corn _as_ proporÇões da It.aipu 
Binadonal. Vinculados à- cOnstrução da gran~ 
de usina conviria mencionar ó controle das 
enchentes - considerando~se que o Paranáé 
um dos sete maiores rios do mundo; a dfsponi~ 
bilidade de água para projetas de agricultura 
irrigada; o des_envolvimento da pesca, o incen
tivo ao turismo e .à recreação; a instalação 
de centros de desenvolvimento urbano; incre
mento à agropecuária; o reflorestamento e a 
ecologia ·em geral. 

Os asSuntOs reladonaclos, com o impacto 
ambiental resultante das ol:>ras de ltaipu foram 
exaustivamente anali~_dos, e desde o in(cip, 
receberam toda atenção. 

Neste sentido foi elaborado _um Plano Bási
co para Conservação do Meio Ambiente esta
belendo diretrizes, estudos, projetas, e organi
zado um departamento especializado criado 
com a finalidade de executar a_s atividades rela
cionadas com os projetas ecológicos e sociaiS. 

Desta forma, para corrigir o impacto do re
servatório na microrregião em: que está locali
zado, diversificaram-se ás- ações ambientais· 
com a participação de universidades e órgãos 
ofidais. -

Esta postura de preocupações ecológicas 
com o meio ambiente veém inspirando uma 
série de trabalhos, e entre eles gostaria de 
destacar os seguintes; _ 

-controle de qualidade da água, com vis
êas à ictiofauna, ao consumo humano e prote
ção dos equipamentos; 

-reflorestamento,-com o plantio de 18 mi
lhões de árvores nativas e frutíferas, Com múlti~ 
pias finalidades ligadas à vida _si!Véstre. às la
vouras e à proteção do reservatório; 

-repovoamento da fauna. a partir de refú~ 
gios ecológicos e reprodução em cativeiro; 

-ampliação da uf.llidade do reservatório, 
como por exemplo: navegação; psicultura, on
'âe já existem registrad_os 500 pescadores pro-
fissionais; lazer e irrigação. 

A administração de Jtaipu preocupou~se 
também com o aspecto do projeto, resguar
dando, para mostra e divulgação, vestígios ar
queológicos de até 8 milhões de anos, encon
trados em mais de 300 sítios_._ For fuiidado 
o primeiro Ecomuseu da América do Sul, Já 

visitado por milhares de turistas, estudantes 
e pesquisadores. 

O Presidente José Samey vem cumprindo 
mais este çompromlsso com--a Nação brasi

. Iei_ra, procurando consolidar, também, através 
da ltaip-u Bfnadonal, ·a iritegração sul-ameri~ 
cana. 

Devo confesSar ijué fiquei empolgado com 
as impressionantes proporções dà- HidrelétriCa 
de ltaipu cujos, resultados mais importantes 
são os imponderáveis da integração continen
tal~ unindo duas nações irmãs- Brasil e Para
guai, além do desenvolvimento económico
social que se encontra, a partir da energia ge-
rada de ltaipu, plenamente assegurada. · 

-pu-ae-verifícar, também, o progresso e o 
cresdrnento naquela região fronteiriça. Por 
exemplo, em Foz do lguaçu, enquanto em 
197 4 existiam, apenas, cerca de 300 estabele
cimentos comerciais e indUstriais, hoje t:efn 
mais de 4.000, e a área urbana pavimentada 
passa de l.OOOm:a- para -maiS dE:- 2'miihões. 

Diariamente, rrials de 1.500 -pessoas, -do 
Brasil e do exterior, visitàm a hidrelétrica. 

-Sef!a_ extremamente importante que toda 
r;-!ação brasileira pudesse Verifícar de- perto e 
avaliar o êxito exponencial e os bons resulta

. dos deSte magno empreendimento. 
- Desejaria agora assinalar, com alegria e jus
tificado estusiasmo a excepcional gestão de 
Ney J?raga, à frerite da· admini~ação da Itaipu 
Binacional. · · 

Não precisaria él.'!ongar-mé' ii.a'S considera
ções a respeito da fasdnárité e ihVU!gar pérso
nalidadE: -de_Ney Braga, amigo dileto e compa
nhejro ele lvtas muriicijntfistas, quando juntos 
lutávamos no Congresso Nacional pelo desen
volvimento económico-social dos Municfpios 
e pela valorização da vida: local. 

Posteriormente, Ney Bra_Qa ~videnciou, na 
sua luminosa tra.jetória: político:admini$-ativa, 
os excepdOr'lals atributos ,que o consagraram, 
no cenário nacional; como administrador da 
mais alta categOria, Deputado f.ederal, Gover
nador do Estado do Paraná, Senador da Repú
blica, Ministro da Agricultura e da Educação 
e, no momento, dirigindo ltaipu com incom
parável eficiência, prestando ao Brasil e ao 
Paraguai os mais relevantes e inestimáveis ser
viços. 

Valeu a pena ter acompanhado o ilustre Mi
nistro João Alves Filho nessa viagem a Foz 

_ _fio Iguaçu para vef[flc_aç ~ ~~~teçer .o.desem
penho de Ney Br,aga à frente de um dos maio
res e mais importantes' en1prêendiniehtos. áo 
Continente, a ltaipu Binacional, ~nide vem 'con~ 
sOJidafldo o respeito,- a admiração- e a eStim'a 
dei povo brasileii:õ,-em tOdos oS ·setores da 
sua atração no cenário naéiónal. 

A obra, - cujas dimensões ultrapassaram 
a minha expectativa -, Iévou-me a solicitar 
ao seu eficiente Presidente Ney Braga um su
mário contendo informações e dados atuali
zados sobre o assunto, que entendo neces
sário serem levado.s oao- conhecimento desta 
Casa e da opinião pública, razão pela qual 
requeiro a incorporação ao texto deste pro
nunciamento dos referidOs dados. 

Considerarido o ·vulto dos investimentos, as 
Prioridades impostas pelo desenvolvimento 

nacional. as dificuldades corijunturais destes 
últimos _anos _que afetam as riáções e as eco-_ 
nomias dos diversos países do mundo, inclu
sive o Brasil, sufocado por uina dlvida histórica 
e crôniça, Itaipu é, sem sombra de dúvida, 
uma das mais notáveis obras já realizadas no 
continente e que consagram, em definitivo, 
o Governo do Presidente José Samey, que 
tem feito, desde muito- e relembro sua atua
são neste plenário, como nosso companheiro 
- por merecer o respeito, a compreensão 
e os aplausos de todos, nós que _o conhece
mos, e com ele convivemoS:, e de tpdos os 
brasileiros que desejam a gr~ndeza de sua 
Pátria, o bem-estar do s.eu povo e que obras 
como estas Qe Jtaipu possam ser realizadas 
pelos que o sucederem. 

Sr. Presidente. finalizaç~o, çies.ejofe!icjtar o 
Presidente Ney Br.aga ~.sua equipe de_ traba~ 
lho, desde o rnajs JuJmilde operário até o gra
duado .engenheirq e_ téçnico, que, com- ó-seu 
trabalho, muito v:êm concorrendo para a reali
zasão desta monu_mental pbra que, de forma 
decisiva, engrandece o Brasil. 

Eta o que tinha a dizer, Si'. Presidente. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFEIIE O 
SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA EM 
SELI DISCURSO:. 

DADOS SOBRE A CENEALHIPRE~ICA 
PE.ITf.JPU 

1. PROJETO' · 
• 18 Unidades 'geradoras de 700.000 kW 

Instalados em cada uma; · · · · 
, • Unidades 'instaladas na Casa áe Força, 
que compreende dois trechos: · 

-Principal (leito do rio) 15 unidades 
-Antigo Canal de Desvio: 3 uriidaêles-
• Ciclagern (hertz-Hz) · 
-Nove ui1idades 50 1-U: -(iodás rio treého 

principal da Casa de Força) - - · · · · · 
· ·-Nove unidades de 60 Hz (seiS ilô trecho 
principal da Casa de Fofça e três- no .frécho 
do Canal de Desviá)" · - - - '_ ~ • 

-50Hz-é -a cidagem do Paraguãi,-qlie Pode 
ser utilizada pelO BraSií, sendo, para ta rito, con
vertida em corrente· contínua, na subestação 
de Fumas, eril Foz do lguaçu, e tran"Stnitida 
até São ROque (SP), onde é reconvertida para 
Correri.te alterriada O e 60 Hz e injetadá rto Siste

. ma ihterligado c:ia's i'egiôes Sudeste; Sul e Cet:t
tro-Oeste do Brasil. 
, .:.....:. 60 Hi é ã. Cldá.gem do Brasil e a 'energia 

Produzida neSsa' Cid agem é transmitida até 
ltaverá (SP), para ser injetada no sistema inte

-grado do BraSil, sendo qi.te na subestação de 
(vaiporã (PR) é -distribuída para o cOnsumo 
da EtetrosuL 

e CoriSuinldores: 
· -No Paraguái: Administracion Naciqnal de 

Etetriddade ;__:_Ati DE ( +- 4,0%) ' 1 

-No BtaSi~: • · ~ 
• Fumas ( +-: 80,0% que distribui. a ener

gia para ó Distrito Federal e para os Estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
EsPtrito SarltO, Goiás e Mato GrossO. -

• Eletrosul ( +- 16.0%), que distribui a 
energia para os Estados de Rio Grande do 
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Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do 
Sul. 

2. ESTÁGIO DO PROJETO EM MARÇO DE 
1985 

• Barragem: Concluída 
• Reservatório: Fonnado 
• Casa de Força: 
-Trecho do leito do rio (Principal) con

cluído 
-Trecho do antigo Canal de Desvio: a ser 

construído. 
• Unidades Geradoras_; 
-Duas em funcionamento 
- Dezesseis por serem montadas 
• Càpãddade instalada: 1.400.000 kW 
• Transmissão (responSabaüidade de Fur

nas) 
-Uma das duas linhas de transmissão de 

corrente contínua, Conclulda e operando 
-Segunda-linha -de transmissão de cor

rente contínUã, nO "iriíéio de construção 
-Três linhas de tàmsmissão de corrente 

alternada de 60 .Hz. por construir. 

3. EVOWÇÂO DO PROJETO A PARTIR 
DE MARÇO DE 1985 - -

Dificuldade no campo econômico brasileiro 
e mundial (79 a 83), impuseram a redução 
do ritmo na implantação do projeto, retardan
do o cumprimento do cronograma inicial. 

Condições mais faVoráveis da economia 
brasileira, a partir de 1985,_ ~cãáetaraffi ·signili~ 
cativo awnento do consumo de energia elétrl
ca, a isso_:;e_ associo_u.. _a prolofl:g~~ e~age!ll 
de 198_6, o .que determinou o ace1eramento 
do cronograma de ltaipu, única usina respon
sável pelo suprimento do aumento de deman
da do mercado brasüeiro. 

A redução dos prazos de entrada em opera
ção de_ novas máquinas e da conclusão do 
projeto de Itaipu foi possível graças ao empe~ 
nho dos operários, do corpo técnico e dos 
diretores de ltaipu e graças ao apoio do Gover
no Jos.é Sarney. Assim é que foram obtidos 
os seguintes resultados: 

• Quanto a entrada em operação de novas 
máquinas: .. 
--:-E~ 1985 (dezembfo); entrada em opera

ção de mais uma máquina, elevando a capaci-
dade instalada para 2.100.000 kW. . 

-.Erf!, 1986 (quando o crono9-rama foi ace
lerado) entrada em operação çle mais três mâ
quinast ~levando a capacidade para 4.200.000 
kW. 

.:.._;·:e:m !987;-entrãdã- em-·operaçãO_de~m.a1S 
três máquinas, já com 6.30Q.OOO kW de capa
cidade instalada. 

-Em 1988, ma[s três máquinas entraram 
em operaçã·o, totalizando ~oze unidades gera
doras e BAOO.OOO kW instalados. 

-Em 1989,jâ entr.:iram erp operação duas 
máquinas e mais uma faz s~1:1_ primeiro g[ro 
mecânico em 8 de agosto, _totalizando quinze 
máquinas e 10.500.000 kW insta1ados. 

• Quanto à Casa de Força 
-Em 1986 foi iniciada a cólistruçãO do 

trecho ,da Casa de Força do antigo canal de 
desvio, para abrigar as três últimas unidades 
geradoras de 700.000 kW cada uma - por 
si só equivalentes a uma usina de médio porte 

- totalizando as três- 2.100.000 kW- potên
cia correspondente _a uma grande usina. 

No curto espaço de menos de três anos 
a· cõnCtetagem desse trecho da Casa de Força, 

-- já está cOncluída e as máquinas-estão em 
adiantado estágio de montagem, assegu~ndo 
perspectivaS de que entrem em operação no 
ano 1990, quando a Central de ltaipu estará 
completamente condtúda. 

4. ITAIPQJÁÉAMAIOR H1DRELÉTR1CAOO 
MQI'fDO . . . . . 

A pãrtir da entrada em operação da 15' má
quina, ltaipu, mesmo não concluída, já é a 
l'ricüor usina hidrelétrlca do mundo, tanto sob 
o critério de capacidade instalada como sob 
o critério de geraçâo: 

-Capacidade instalada: 
• ltaipu, com quinze máquirias instaladas 

(total serão dezoito), já tem 10.500.000 kW 
instalados. 

• Gran Coulle (até então a maior do mun
do), na divisa dos Estados.Unidos com oCa
nadá, tem 9.700.000 kW instalados. 

--neração: -
_ • l~ipt,J., a partir de 15• máquina, passará 
a produzir 60 bilhões Qe kWihora por ano. 
- • Guri(atéentãoaquelaquemaisproduzia 

no mundo) gera 50 bilhões de kW/hora por 
ano. 

5. ITAIPU E o· SETOR DE ENÉRGIA ELÉ
TR1CA DO BRASIL 

• EStágío ãiual,' com· 15 nlâquinas, 
1Ci.soo:ookW instaladoS ·e 60"bi!hÕes de kW/ 
hora por ano de geração. 

a) Quanto à capacidade instalada: 
-COrresponde a 20,0%. de toda capaci

dade instalada no Brasil (52.341.000kW). 
-Representa 33;6%. da capacidade insta

lada das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste 
(31.200.000kW) ·que sã~ ~upri~as por ela. 

-Equivale ·a 92,7% da soma da c,apaci
dade instalada em todo o Estado de São Paulo. 

b) Quanto_êrgeração bruta. média mensaj: 
-Participa cOm 27,0% da geraÇão brUta 

mêdia mensal do Brasil (18,5 bilhões_ de kW/ 
horas). _ 

-Representa 42,0% da geração bru~ mé· 
dia mensal das regiões Sudeste, Sul e Centro
Oeste (que são supridas por ltaipu). 

-To da geração bruta média mensal do 
Estado de São Paulo (4,6 bilhões de kwlhora) 
correspõnde a 92,0% daquilo que Itaipu gera 
por mês; e a de Minas Gerais (4,"3 bilhões 
de kW/hora) ê equlvalente a 86,0% da geraÇão 
mensal de Jtaipu. - ' · 

c) Comparações entre consumo médio 
mensal e geração média mensal de lta_ipu: 

-Gerando uma média mensãl de 5 biihões 
de kW/hora,_Itaipu corresponde a 31% do con· 
sumo médio mensal do Brasil. 

-As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 
supridas por ltaipu, têm um cons~o- ffiédio 
mensal de 13,1 bilhões do kW/hora, Sendo 
que a geração da hidrelétrica cOrresponde! a 
partir da 15: rriá~uina, a38,b~ _deSse. c~n
sumo. 
-A geração de-itaipu (5,0 bilhões de kW/ 

hora por mês, em média) quaSe equiVale ao 
consumo mensal do Estado de São Paulo (5,7 
bilhões de kW/hora); a mais do dobro do con
sumo médio.m~nsal do Estado de Minas Ge
rais (2,3 bilhões de kW /hora) e_ da Região SUl 
(2,2 bilhOes de kW/hora); as duas vetes e tneia 
_d9 consumq do . l:;s~ado _ qo Rio de. Jartei_ro 
(cerca de 1,9 bilhões de kW/hora médios pdr 
mês)_ · · - -
6. Relação Kw Instalado por kms2 iil.und~dO 

• Em foce da grande capacidade instalada, 
Jtaipu determinou, proporcionalmente, a inun
dação de uma área não muito-extensa. 

- --Comparação com as usinas constantes-do 
Plano2010 · · 

~eg_i~o 'Usinas Cap~c: Inst. · ... Ãfeâ_.Reserv. K,wil\w 
Milhões KW 

Norte 06 
Sudeste + c. Oeste 25 
Sul 13 
Nordeste O< 

Itaipu 

Se !lâO foS~e. <;onsb-Uída: Iiaip-u, teriam que 
s_e~ co11strufàas Ç>UtJ:a~i 1,3. hidr~lét;ric:as para, 
com 12';6 miTFlões de kW, suprirem a demanda 
que hoje é atendida por ltaipu. Essas usinas, 

-Salto Caxias, Capanema e Segredo (lguaçu), 
Rosana e Taquaruçu (Paraná), Serra da Mesa 
e Peixe (Tocantins), ltapiranga e Machadinha 
(Uruguai), Barra do Peixe (Araguaia) e Manso 
(Paraguai); inuridariam 1 0.240km2 e estabele
-Ceriam uma relação de 1.230kW por krd inun
dado. 

. 7. -AÇÓES AMBIENTALISTAs 
Desde a concepção do projeto, Itaipu tem 

dispensado especial atenção para corrigir o 
impacto da presença do reservatório na micro
região, abrangendo o oeste paranaense e ter· 

Km~ -
- 3.9 -7·.300 540 
10,7 10. 200 LOÕO '. 
13,6 - 6. 100 2.2:30, 
8,4 1.100 7.500 ---·-· 

-12,6 1.:350 9.333 

ras paraguaias adjaCentes ao lago, tendo, na 
época, eiaborado o Piano Dlretor da Área ·do 
Reservatório cujas ações foram, desde logo, 
implementadas. Mas é a partir de 1985 que 
foram incrementadas, com a ·participaçào de 
universidades e órgãos oficiais de meio am· 
biente. 

• Qualidade da Água 
-Ações visando controlar e manter a quali

dade da água para a ictiofauna, para o consu
mo humano e para a proteção dos equipa
mentos da usfna. _ 

• SedimentoloQ-ia 
-Controle dó volume de sedirrtentOS trans

portados para reseJVatório, com vistas a adotar 
medidas corretivas. 
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-Ações para preservação das_ rnkrobacias 
dos tributários do rioJ"aiª-n-ª, na á.rea dO reser
vatório. 

• Reflorestamento 
-Plantio de 18 milhões de mudas de árvo" 

res nativas e frutíferas (um dos maioies do 
mundo), na faixa de proteção (mais Qu rnenos 
100 metros ao longõ da margem do reserva· 
tório), somente na m_argem brasileira, já que 
a paraguaia tem florestas naturais) Visando: 

• recriar o habitat para a fal).na regional 
• proteger as lavour~s_dos ventos e dane· 

blina oriunda do reservató.rip. _ . , 
• proteger as ágl;las do reseryatór!o da a~o 

dos agrotóxicos utllizad..os por algumas das 
lavouras. 

-Implantação de vivei~ f19restais. 
• Arqueologia · 
-Recuperação e preservação de vestígios 

arqueológicos de até 8.000 anos, encontrados 
em mais de 30_0 s(tios. 

• Fãuna-
-Resgate da fauna no enchimento do re-

servatório, . _ _ _ . . ~ _ 
-Consolidação de 6 refúgios biOfOgicos, 

implantados para o acompanhamento da vida 
silvestre. _ _ 

-Reprodução, em cativeiro, de espécies 
em extinção e ameaçadas de extinção, visando 
repovoar as áreas reflorestadas e a preserva
ção das espécies. 

• lcti.ofauna 
-Acompanhamento do coinportamento e 

da reprodução das_ e_spécies d~ peixe no reser
vatório. 

- Produçi;o de alevinqs, no centro de agUa
cultura, para peixamento no reservatório. 

-Resgate de peixes nas turbinas, quando 
da paralisação de uma unidade geradora da 
usina, para evitar sua morte por asfix.ia, durante 
a paralisação, ou por esmagamento, quando 
do reacionamento da máquina. Já foram res
gatados mais de 60 mil peixes que, depois 
de marcados, foram devolvidos ao lago. 

-Criação de peixes em cativeiro, nos tan
ques-redes, visando desenvolver tecnologia 
para a criação e o desenvolvimento de peixes, 
de modo a aumentar os índices de produti
vidade. A experiência cons}ste em cultivar os 
peixes em plataformas ancoradas no_ reserva
tório, os quais tem seu crescimento melho
rado com a ub1ização de rações especiais e 
economicarnente_atraentes. A tecn9logia está 
sendo repassada ªos pescadores da região, 
visando melhorar seus rendimentos. 

• Ecomuseu 
Em -1987 fol criadO o primeiro Ecomuseu 

da América do Sul. Trata-s-e de um espaço 
para a pesquisa da flora e da fauna, bem como 
trata de preservar a memória regional, através 
da presença de objetos e documentos de valor 
histórico e do desenvolvimento de projetas 
ecológicos e sociais da _região da_ tríplice fron
teira. Não se trata de l)li,!Se~ estático, ao con~ 
trário, é voltado à educqção ambiental de a·dul
tos e crianças. Nesses dois anos 19 mil criap~ 
ças da rede de ensino municipal e estadual 
já passaram pelo Ec_omuseu e receberªm 
orientacões ambientalistas. 

~S. USOS MÚLTIPLOS DO RESERVATÓRIO 
Navegação_ 
A navegação no sentido d9 norte, no trecho 

entre foz_ do lguaçu e-Guaíra era praticada 
com m1..lita .dificuldade, em face da correnteza 
e deparava-se com as _Sete Quedas, obstáculo 
intrCJm>ponível hoje é_ regular o fluxo de barcas 
e chatas, transportando mercadorias e pes
soas. 

Pesca 
Mais de . 5-bb pescaaoi-es, organizados em 

três cOlóniaS, fãzém da pesca comercial, reali
zada nO lagO, seu meio de vida. 

Lazer 
"As marQens do reservatório foram implan

tadas, ~ mais çle 790km do litoral, quatro 
praias artificiais e iate dl.lb_e:;~, equipadas com 
atracadouros, rampas para barcos, restauran
tes, sanitários e vias de acesso pavimentadas, 
cOn-stituindo-se numa das maiores opções de 
lazer para as comunidades locais. 

No município de Guaíra, está sendo cons
truído urn çentro náutico recreativo que con
tará com 12 mil metros quadrados de área 
CótiStfUída nos 32,3 hectare$ q\.le lhe foram 
destinados. 

Irrigação 
-captação de água do reservatório para irri

gar lavouraS de árec;tS vizinhas, objetivandq o 
aU:t;nêhtO _da produtividade agrícola. 

Agua para consumo humano 
As comunidaçles vizinhas do lago podem 

captar nele ã ágUa que, depois de tratada con
venientemente, destina-se ao ççnsumo huma
no.-

Já estão em andamento as providências pa
ra que parte do consumo de água de Foz 
·do_ lguaçu (mais de 230 mil habitarltes) seja 
suprido pelo reservatório de itaipu. 
9. PRESENÇA DE ITAIPU NO DESENVOLVI
MENTO REGIONAL 

A ltaipu tem se empenhado em promover 
a união entre os munl<::fpios !imltrofes ao reser

- vatório, apelando-se na _Construção de obras 
indispensáveis ao desenvolvimento da região 
oeste do Paraná, com reflexos positivos no 
progresso sódo-econô_mico. Podendo ser 
destacados: 

-Construção_ e melhoria de 1.1 OOkm de 
estradas, das quais 60km são pavimentadas. 

._Construção de pontes e travessias em 
número de 40. 

-Estolas foram ·coriStruí<;las 18. 
·~No setor do esporte, foram construídas 

26 calichas esportivas e apoiada a construção 
-de ginásios de esporte e centros comunitários. 

A maior presença de ltaipu se faz sentir em 
foz dO lguaçu que de 197 4, início das obras 
da hidrelétrica, até 1988, apresentou expres
~si\ro cres-cimento, comO demonstram os da
do$: 

foz do lguaçu 

EstabelecimE)ntQ.S .Comerciais 
Estab. lnd.Jstriais e prestadores 

-Área ur·bana pavimentada. 
Número de alunos 

10. ITAIPU. CENTRO DE INTERESSE 
Diariamente, Uid'.:% rTiédia de 1.500 pessoas 

visitam a hidrelétric:a, são turistas e delegações 
de técnicos; políticos, estudantes e autorida
des dos mais variados pontos do planeta. 

Apenas pelo [ado brasileiro, já foram perto 
de 4 milhões de pessoas que visitaram ltaipu, 
grande maioria é de brasileíros e paraguaiOs, 
mas é expressivã a -visitaçãO de pessoas de 
mais de sessenta países diferentes 69,5% são 
do continente_ americano, enquanto que os 
europeus representam 24,6% da Ásia prece~ 
dem 5,0% e 0,5% e: 0.4% dos visitantes vêm 
da África e da Oceania,- reSpectívar'nelite. 

O SR. PJÍESIDENTE d>o~peu de-Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Hum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRO
NUNCIA DISCURSO ~QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBU-
0\DO POSTERIORfrfENTE. 

~ O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nobre Senador Humberto LucE!:na, V. EX
já antecipou a providência do emin_ente S~a
dor NelSon Caríleíro. 
- Eu ia justament_e - Prestdenie :eventual 

desta sessão- darKihe conta disto: na reunião 
de sexta~feira, dfa 4, portànto, no último dia 
da semanª de funcionamento desta Casa, a 
COmiSsão Dir~etora aprovou-Por unanimidade, 
O reqUerimento de V. EX' e oS senadOreS foram 
devidamente designados, como V. ~sape. 

· · ·çohé:édo a pa1avra ao nobre Senador Nel
sOn C~rti_e.ir:Q~ Presfdent~ da C~a. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)-...:.. Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, há algum tempo, 
anunciei a e5tã Casa-- que, em companhia do 
ilustre 1 ~-secretário, havia re1,mido os Ass~s
sores do Senado Federal, para que elaboras
sem projetas-de lei complementares, de modo 
a que o Senado desse uma contribuição re_al 
.à efetiva aplicação da Carta de 5 de outubrO 
de 1988. -

Entre os números os projetas em andamen
too, divididos pela Assessoria em quatro priori
dades, cumpro, neste momento, o grato dever 
de encaminhar à Mesa os três primeiros da 
prioridade número um. Estes--estão ~ssinad95 
Pela Mesa, mas,- de agora por diante, os que 
chegarem serão distribuídos entre os·:;irS. Sf!
nadores, para que todos participem -dessa ini
ciatiVa da Casa. 

O ·primeírcr altera-- dispositivos da Consoli
dação das Leis do Trabc}lho, aprovada pelo 
Decreto no 5.452, de 1 ~ de maio de 1943, 
de acordo com 6- art. 7~ e seUs ín:dsos da 
Constituição Federal, e dá outras providências. 
O segundo dá nova redação aos dispositlvos 

de serviços 

1974 

258 
39 

I. oüOm 2 

!0.0\0 

198S:. 

3.375 
714 

2. 057 .587m2 

42.609 
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que menciona para adequar as Leis C_omple
mentares n9 19, de 25 de junho de 197 4, e 
n9 26, de 11 de setembro de 1975, ao disposto 
no _art 239 da Constitutção; diz respeito aos 
recursos gerados pelo Programa de Integra
ção Social- (PIS) e pelo Programa de Forma
ção do Património do Servidor Público- (PA
SEP). E o terceirO dispõe sobre a proteção 
da relação de emprego contra a dispensa arbi
trária ou sem justa causa, e dá outras provi
dências. 

Sendo estes os primeiros projetes, ocupei 
esta tribuna para acentuar que o Senado Fede
ral está atento ao apelo popular e à neces
sidade de se complementar o mais breve pos-
sível... _ -------

0 Sr. Mauro Benevides -V. f:x1' me per-
mite um aparte? -

O SR. NELSON CARNEIRO - Com 
muita honra. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena
dor Nelson Carneiro, nas proxirríidades do tér
mino da primeira etapa legislativa deste ano, 
ocupei a tribuna do Senado Federal exata
mente para dirigir um apelo a V. Ex<', como 
Presidente da Casa e do Congresso Nacional, 
para que urgenciássemos a elaboração das 
leis complementares e ordinárias, sem as 
quais numerosos dispositivos- duzentos, sal
vo engano - não teriam aplicabilidade, não 
se revestiriam de eficácia, exatamente à falta 
desses diplomas que passamos a reclamar 
naquela ocasião. E o f~mos porque, dois ou 
três dias antes, as Uderanças da Câmara dos 
Deputados haviam se comprOmetido a listar 
aquelas proposições que, ajuízo da outra Casa 
do Congresso, deveriam ter o seu trâmite 
apressado no âmbito do Congresso brasileiro. 
Hoje, constato, com imensa _alegria, que Y. 
& confuma aquele propósito que tomou pú
blico da própria cadeira presidencial quando, 
ao término do meu pronunciamento, garantia 
não apenas a mim, aos Sfs. Senadores, mas 
sobretudo à opinião públic~ nacional que o 
Senado Federal se mobilizaria pelo seu qualifi
cado quadro de Assessores para oferecer aos 
Senadores a oportunidade da apresentação 
desses projetas que viriam assim dar aplicabi
lidade a muitas das normas constantes na Lei 
Magna brasileira. É um acontecimento auspí
cioso a entrega que V. Ext faz, neste instante, 
à Mesa, dos três primeiros projetes que decor
rem desse trabalho de arregimentação a que 
V. Ex" se entregou como responsável ma_ior 
pela direção do Senado Federal e do Con
gresso Nacional. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito 
obrigado a V. EX' 

Espero, na sessão tio CongressO Nacional 
que se realizará amanhã dar uma resposta 
documentada a todas as criticas que têm sido 
feitas ao Congresso, por não se haver dedi
cado à elaboração desses projetas. Ao con
trário do que se diz, numerosos são as inicia
tivas em curso, seja na Câmara dos Deputa
dos, seja no Senado Federal, visando a com
plementar a Constituição. Há até vários proje
tas sobre um mesmo artigo, o que certamente 

vai_ cauSar surpresa àqueles que continuam 
_repetindo que os Parlamentares estão desa
-tentos. 

O Sr. Mauro Benevides - Permita-me 
outra inteiVenç:ão, nobre Senador Nelson Car
neiro. (Assentimento _do orador.) 

Nobre Senador NelSon Carneiro, V. Ex~ re~ 
corda muito bem que, no dia 30, aprovamos 

_projeto regulamentando o art. 159, que favoK 
rece tfês regiões geográ_ficas_do País: o Norte, 
o Nordeste e o Ceiltro-Oeste. ~a- ma"téria, 
pelas inovações introduzidas no Senado Fede-
ral, acha-se pendente de deliberação conclu
siva pór parte da Câmara dos Deputados. 

OSR.I'IELSONCARNEIRO-Épreciso 
ainda cha_mar a atenção de que há muitas 
disposições constitucionais que" não e_stão 
sendo aplicadas, porque aqueles que devem 
fazê-lo esperam leis complementares desne
cessária_s. 

- Otarta, ~pb'r exemplo, . uma dentre muitas. 
A Constituiçao de<:lara_ que as mulheres po
dem aposentar-se_ aos 30 anos, com venci
mentos Integrais, e aos 25 anos, cOm venci
mentos propõrc!onais. Não há necessidade de 
uma lei para repetir isso. Se uma funcionária 
ou uma trabalhadora se aposenta aos 30 anos 
de trabalho recebe 30/30 de seus vencimen
tOs, aCplela que tem 25 anos de serviço e se 
aposen~a, ap<?senta-se _coin 25/30;_ a que tem 
26 anos de s-erViço, apoSenta-Se com 26/30. 
Eilt::rêfáflto, nem as repartiÇões, nem empre
sas estão cumprindo o texto constitucional à 
espera de uma lei que diga isso, que -é uma 
questão de aritmética. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- V. EX' 
rne_petmite um_ aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com 
muito prazer, nobre Senador Cid Sabóia de 
Ca!Valho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho --Sobre 
_e~ parte que V. ex'_está falando, devo dizer 
que se formou no Brasil uma mentalidade de 
que toda a Constituição depende de um nú
mero imenso de leis complementares, quan
do, na verdade, o que diz V. Ex', com a respon
sabilidade de Presidente do Congresso Nacio
liãl, ~ alta_mente fundarpental e __ didático que 
a Nação aprenda a lição que está sendo dada 
pelo Senador Nelson Carneiro neste momen
to. Além do _mais, nobre S.enador, há as leis 
Ch?!madas de a~~sãot _aquelas que, anteriores 
-à Cófufitl.l1çãõ, com ela rião colideffi -e -Conti~ 
nuam sendo pacificamente àplicadas sem ne
nhum novo fenômeno jurídico, a ni'Jo ser o 
da adesão. Quero também dizer a V. EX', _na 
oportunidade do seu discurso,_ que escutando 
o seu apelo, numa das últimas reuniões do 
Senado, na PresidênCia da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidad.;mia, tomei medidas 
espedaià para- atender aquilo que regava V. 
Ex!' na condição de Presidente do Senado Fe
deral. Tivemos um·a- boa reunião na quinta
feira na Comissão de COnstituição Justiça· e 
Cidadania, e já amanhã teremos outra reunião, 
darydo aquela prevalência que V. Ex!' solicitou 
para os projetes _de lei complementar. Era isso 

que queria acrescentar à fala de V. EX' e, ao 
mesmo tempo, informar a respeito dessa pro
vidência da Comissão a que eu presido. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Obriga
doa V. Ex' 

O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com 
muito prazer, nobre Senador Ronan Tito. 

,- ó sr. Roniln Títo- NOb~~ President~ do 
Senado Federal, Senador Nelson Carneiro, V. 
Ex!' faz,- como PreSidente, uma prestação de 
_QJntas-à_ Nação no que concerne à nossa obri
gação de legislar, principalmente no que tange 
à legislação complementar exigida pela pró
pria CõnstitufÇãO.V. Ex" dfsSe. ã.inêla há pouco, 
que algumas empresas, não querendo cum
prir ou postergando o cumprimento de algu
mas determinações da Constituição, joguem 
em cima de leis complementares e ordinárias. 
Mas acho também que há e, principalmente, 
deve recair sobre os-Tribunais essa falta de 
vontade de_ fazer cumprir algumas em-endas 
da Constituição,· alguns artigos da Constitui
ção. Veja, por exemplo, ainda agora há pouco 
comentávamos aqW, à boca pequena, se eu 
colocar meu dinheiro na Caixa Eco-nómica 
fizer as contas e ~erificar que a CaiXa riao -pa~ 
gou 6% ac:nino de juros, eu posso reclamar 
e o Tribunal_d~terminará que sejam comple
tados os 6%, porque a lei manda 6%. No en
tanto, quando nós falamos na Constituição 
que os juros máximos a serem cobrados de
vem ser de 12%, já aí o Supremo Tribunal 
se negou a dizer o que é juro real de 12%. 
Sabemos o que é juro real de 6%, o Tribúnal 
sabe o que é juro real de 6%, mas não sabe 
o -que é juro real de 12%. Quer dizer, vamOs 
achar, agora, que os Ministros só sabem con
tar até seis. Não é possível! Por outro lado, 
também, devemos verificar que nos Estados 
Unidos, onde a constituição norte-americana, 
no ano passado, comemorava duiiehtOS.., éihos 
da sua promulgação, a Suprema Corte se reú
l'fé tõâa segunda-feira para promulgar legisla
ção ordinária e complementar à Constituiçáo. 
Não fica esperando pelo Congresso Nacional. 
Lá, a Suprema Corte dá essa contribuição à 
sociedade, e, aqui, ficamos todos esperando 
pelo Congresso Nacional. Outra coisa que te
nho dito, e gostaria de reiterar: temos aí um 
manancial enorme de projetes que estão tra

JTiitando no Congresso NaciOnal- no Senado 
e na C'amara -,h o eiltantO põr-mais OtimistaS 
que sejamos, Sr. Presidente do Senado, por 
mais otimista que queira ser a Câmara: dos 

· Deputados, não vamos conseguir elaborar, 
neste ano, muito mimos no ano que vem, to
das as leis complemen~res e ordinárias exigi
das pela Constituição. E_ até muito bom que 
se diga isso, para que não fiquemos aí como 
vendedores de ilusão. Agradeço a V. EX' o 
aparte. V. Ex!' cumpre o j)apél muito impor
tante de Presidente do Senado neste instante, 
·dando contas à Nação do trabalho que aqui 
está sendo desenvolvido. Parabenizo V. Ex" 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito 
obrigado a V. EX-
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Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que 
há ainda numerosas leis que deveriam ter sido 
elaboradas para complementar a_ Constituição 
de 46 e que não foram votadas até hoje. No 
entanto, as criticas se lançam sobre_ os Consti
tuintes de 1988 que, -nove-mes-es depots da 
promulgação d_a Carta_. não concluíram a vota
ção, por sua natureza dem_orada e complexa, 
de todas as leis complementares e ordinárias 
da Constituição Federal. 

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

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

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -
RO. Prom.,tncia o seguinte dis~urso. Sem revi
são do orador.)- _$r. ~re~sid.ent.e, Srs. Senad_q
res, o que me traz; hoje à tribuna do Senado 
é uma reclamação com respeito à atitude da 
Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste._Há di_cts, o_Ooverno do meu Es
tado foi chamado para uma reunião na Sude~ 
co para aprovar, para colocar a sua assinatura 
de aprovação no Orçamento 87/88" daquela 
Superintendência. . 

Não há uma consolidação global dos recur
sos orçamentários dª Su.deco e, por isso, não 
foi permitida" uma análise mais profunda atra
vés de Rondônia, e o Gpvema<;lor do Estado 
não aceitou as considerações, feitas pelo Supe
rintendente d<)quele órgão. 

Eu passaria agora, Sr. Presidente e Srs. se
nadores, a fazer um rápida discriminação des
s_e recursos e dos programas da Superinten
dência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 
onde Rondônia, antigamente, estava inser!da. 

Foram aplicados NCz$ 13.916.702,30 nos 
seguintes programas: Programa de Desenvol
vimento do Centro-Oeste ~ Procentro -
Goiás: 670 mil cruzados novos; Mato Grosso: 
72.191 mil cruzados novÕ5; Distrito Federal: 
108.800 ffiil cruzados novos; Mato Gro?SQ-_dq 
Sul: 1.170.944,50 cruzados-novos- EStadO 
do Superintendente da SJJ_deço, o que não 
sou contra, é bom que se diga, não_ sou contra 
que S. Ex' coloque recursos para o seu Estado. 

SegUndo informações, os recursos não .(o
ram para o Estado de _Mato Grosso dp SUl, 
e, sim, para uma região em que S. Ex' tem 
interesse político, que é a regiãO de Três La
goas. 

Continuando: Programa de Qesenvolvirnen
to do Mato Grosso .do Sul.-;-'_Prosul: 642 
mil cruzados novos; Programa de Desenvol
vimento do Mato Grosso:~-~romat: 318..900 
cruzados novos; Programa de Construção de 
Estradas Vidnais: Goiás, um milhão, quinhen
tos e cin_qüenta mil c_ruzado_s n.ovos; Mato 
Grosso: 6551 milhões de cruzados novos; Ma_
to Grosso do Sul, mais 5 tQ_m_i_l_ cruUJdQ.s no
vos, perfazendo um total de 9 milhões, 401 
mil cruzados novos. 

Programa de Apoio ao Projeto de Desenvol
vimento Regional: Goiás: 3~4 .lJlÜ e 800 cruza
dos novos; Mato Grosso; 20 mil e 600; Mato 
Grosso do Sul: 1 milhão, 166 mil, 431 cruZa
dos novos; Minas Gerais: 100 l-nii cruzados 
novos: Rondônia: 999,80 cruZa-dos novos. 

Os percentuais, Sr. Presidente, para Mato 
Grosso, foram de 49,7; Mato Grosso do Sul, 
25: Goiás, 23: Distrito Federal: 0,07; Minas Ge
rais: 0,06; e Rondônia teve um percentual de 
zero; 

Ofa, Sr. Presidente, o Estado de Rondônia 
está sendo discriminado, orçamenta_ri?ffiente, 
pela Sudeco. Não vale o argJ.,Imento c!e que 
dispõe de recursos do PqJonoro~ste, porque 
o Estado do Mato G_rosso também faz parte 
desse program~. É um programa especial. 

Sr. Presidente, estivemos com S. E$, o Pre
sidente da Superintendência do Desenvolvi
mento do Centro-Oeste, o ex-Governador do 

- Mato QrossQ-do Sul, Dr. Ramez Tebet; e as 
maiores dificuldades sao cõ!Ocadas quando 
esse ctdadão ..... :_: quando se fala em colocar 
recUTSos para Roiidôrila-- alega que Rondô
nia tem um projeto especial, que é o Polono-
roeste.__ .. _ __ _ 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Maio· 
Grosso tambem é atingido pelo Polonoroeste. 

Não __ entendo por que tamanha discrimina
ção de S. Ex•. O Estado _de RondônLa é neces
sitado, um Estado que precisa desses recursos 
para a sua estruturação_ no campo social e 
no carnpo económico. Ora, qüe·s. Ex-coloque 
recursos para o Mato Grosso do Sul, está mui
to bem; _que o distribu.:t ~quitativamente em 
todos os seus municípios, está muito bem; 
mas o que S. Ex" está fazendo é carrear recur
sos para a sua zona de influência eleitoral, 

_o Munidpio.de Três L?lgoas, discriminando 
não só o Estado -àe Rondônia, que é o mais 
discriminado, mas os outros Estados que o 
orçamento da Stideco atinge. 

Então, Sr. Presidente, o Governador do meu 
Estado não POderia aceitar tal discriminação, 

. e no seu discurso, nessa reunião da Sudeco, 
teceu comentários de que a Sudeco, hoje, es
tariª voltada só -para os -interesses dO Sr. Ra
mez Tebet. .onde a Sudeco seria uma propríe-

. dade_ desse ddadão. _ , _ _ _ 
Não podemos, Sr. Pn!sídente, aceitar tal Ciis

crirn!IJ.açâo, e pedimos a S. Ex" a su.a explica
, ção. Hoje a Sudeco carreia recursos, que deve
- riam ser destinados ao Estado de Rondônia 
. para a região de S. Ex•. Elaboramo? uma 
emenda, que atingia 8 milhões de cruzados 

_no_orçamento, propondo modificaç~o na apli
-caçao--desses recursos na Sudeco, é esses 
_recursos seriam destinados ao Estado de Ron
dônia. S. Ex,;'_ disse--que aqueles recursos não 
poderiam ser-Carreados para o Estado de Ron
_d_ónia e que só nos daria 600_ mil cruzados 
novos. (ndaguei porque'2_ Porque a Sudeco não 

_tinha reç_L!r_$Qs~ e aqueles 8 milhões tinham 
muitos pais, o que não era verdade. Ó recursO 
era destinado ao estado de Rondônia, através 

_ de umª .!illl~nda que elaboramos. 
Fica, pois, Sr. Presidente, Srs. Senadqres, 

o me)J protesto e a minha estranheza pela 
atitude Que tom_a o_SupennterlC::Iente da Sude
co_com relação ao meu Estado. 

Voltarei outras vezes para pedir prestaçãO 
de __ c:O.ntas_ªº Superintendente da Sudec;o, ~ 
bom_que S. Ex.~ tenh~ razões plausíveis para 
taíS~I:imiilações. . 

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

COMPN?ECEM MAIS OS SRS. SENA
l?ORES.' 

Mário Maia - Áureo Mello - Carlos Patro
cínio - João CastelO - Edíson Lobão -
Hugo Napoleão - Cid Sab_óia de CaJYalho 
- Mauro Benevides :;- Marcondes Gad~Lha 
.-.....Raimundo Lira -Jutahy Magalhães ~-Al
fredo Campos - Ronan Tito - Iram Saraiv~ 
-lrapuan CostaJunior..;..... Pompeu de Sousa 
- Mauricio Corréa - Meira Filho - Dirceu 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Sõbre a· nlesa; ofícios que vão ser lidos 
pelo Sr. 1 ~ SecretáriO. · · 

São lidos os seguintes. 

or. n• 33/89 
_Brasília, 3 de agq_sto de 1989 

-. Senhor Presidente, . 
Nos termos do § 3? do ar:t;,. 91 do R-egimento 

Interno~ comunico a V.Ex• _que esta comissão 
cipro\rou o PLS n9 1 1"118~, que "regula:menta 
oinci~o 1 do art-:-3-?:Qã~ç~ri~tittii~ãO Federal", 
nã reúni~o de 27 de junho de 1989, -pór 11 
(onze) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. 

Nã oportunidade renovó ã V. Ex' ffieUs pro
testos _de elevada estima e consideração. -
SenadO!- Cid Sabóla de Carvalho, Presiden-
te. -

Of. n• 34189 
Brasília, 3 de agosto de 1989 

Senhor Presid€:nte, 
Nos termos do§ 3? do art 91 do Regimento 

Interno, comunico a V. Ex~ que esta c6míssão 
aprovou o PLS n~ 8.3/88, que ".dispõe sobre 
a incdrpora_çticr -ao-património do Estado- de 
Peinafi)f,_~,.~_çé dos-bens perténCenteS ao e"xtinto 
-Território Federal de- Fernando de Noronha 
~- dá outras providências'', na reunião. de 
27-6--89;-e-m primeiro turno por 1.3 (treZe) vo
't.Os favoráveiS: e, em reunião desta da.ta, em 
.. turnO-SUPlementar, pór 11 (onze) votóS- favo-
'rãveis. ' -. - ~ .. 

- Na oportunidàde renovo a V. EX ineos pro
testos de elevada estima e ~:pnsid_eração. -
Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (PompeU çl~ Squsa) 
~-Cbii'f referência aos ofícios qui:- acabam 
de ser lidos, a presidência comuniCa io -plená
riO-que; noS termos--do art. 91~. §§ 3" a 6" 
·do Regimento Interno; depois de publicada 
a decisão da comissão no Diário -do Con
gresso Nacional , abrir-se-á o prazo de 72 
horas para interposição de recurso, por um 
décimo da composição da casa, para que os 
Projetcis de Lei dp Sehado nl>& 83, de 1988, 
e 111, de 1989, sejam apresentados, pelo Pie~ 
nário. Esgotado- esse prazo, sem_ a interpo
sição -de _recursO, os projetas serão' remetidos 
à Câni.ara doS b~ej:n.itados. 

0 si: PÕinpeu de SOusa, 3" SeCretáriO. 
deixa a cadeira da pri!sidéncia, que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Preskien~ 
~ -· . 
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Presidência recebeu, do Governador do 
Estado de São Paulo, o Ofício n~ S/19, de 
1989 (n~' 25/89, na origem), solicitando, nos 
termos do art. 52, inciso Vlfl da Constituição, 
autodzação do Senado Federal a fim de que 
aquele Estado possa realizar operação de emw 
préstimo externo no valor de as$ 
280,000~0_00:oo (duzentos-e oitenta mühões 
de dólares americanos), para os fms que espe
cifica. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Econômicos. -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o) 
-A Presidência recebeu da Comissão Mista 
incumbida do estudo da Media Provisória n1 
74, de 27 de julho de 1989, Qlú~ ''âiSi)Oe sobre 
a política salarial dos servidores civis e milita
res da administração federal direta, das autar
quias, das fundações públicas e dos extintos 
Territórios Federais, e dá outras providências", 
Parecer n"' 32, de 1989-Cl"!, pela admissi
bilidade da medida. 

Nos termos do cüsposto no inciso J do § 
1<.> do art. 5'-' da Resolução n<> 1, de 1989 CN, 
a Presidência abre o prazo de 24 horas para 
interposição do recurso aU previsto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Está esgotadO o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Projeto de Lei _da Câmara n'-' 89, de 
1984 (n'-' 307n9, na Casa de origem), 
que altera dispositivos da ConsoUdação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n<.> 5.452, de 19 de maio de 1943. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n~ 58, de 1989, da COmiss!o de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n~ 89, de 1984. (Pau
sa.) 

Em fl.ão havendo quem contra isso se opo
nha, a matéria vai ao _arquivo, feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item2: 

Projeto de Lei da Câmara n<.> 101, de 
1984 (n~ 1.075n5, na Casa de origem), 
que altera a redação do art. 29 da Lei 
n"' 4266, de 3 de outubro de 1963, que 
institui o salário-família- do trabalhci.dor, 
e dá outras providências. 

A Presidência, nos termos do arl334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n<.> 58, de 1989, da Co!iiisSãO de Cohstitu1Çã0, 
Justiça e Ctdadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Cãmara n9 101, de 1984. 
(Pausa.) 

Em não havendo impugriação, a matéria 
vai ao arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
-Item 3: · 

ProjetO de Lei do Senado n9 254, de 
1985 ~-Complementar, de autoria do 
8enador NelsOn Carneiro, que aCrescenta 
dispositivo à Lei Complementar n<.> 26, de 
11 de setembro de 1975, concedendo 

-o .direito_ de saque do Fundo Pis-Pasep 
- a todos os participarftes casados, mesmo 

que o casamento tenha sido realizado an
teriormente. 

APresidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n<.> 58, de 1989,- da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado n9 254, de 1985 
-Complementar. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao arquivo. 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
.::.... Esgotada a matéria constante da Ordem 
do. Dia. 

A Mesa lembra aos Srs. Senadores que 
amanhã, às 18 horas e 30 -minutos, haverá 
sessão do Congresso Nacional. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concêdó·a-pãJavra ao nobre Senador Wil

son Martins. 

OSR. WU.SOI'IMARTII'IS (PMDB-MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
está-se celebrando, em meu Estado, o cente
nário de nascimento do Senador Vespeasiano 
Martins. Realizou-se na Câmara Municipal 
uma sessão comemorativa desse centenário. 
Na Academia de Letras de Mato Grosso do 
Sul houve uma solenidade em homenagem 
ao maior Líder do sul, que foi o Senador Ves
pasiano. Devo dizer a V. Ex~ e ao Senado que 
o Senador Vespasiano Martins foi investido, 
por duas vezes, no mandato de Senador. Foi 
quem, em 1932, ao lado do Estado de São 
Paulo, se investiu também do cargo de Gover
nador revoludonário daquele Estado. Nessa 
ocasião, sei que Mato Grosso do Sul se afir
mou, de fato, _como Estado, dando lugar a 
que,_ no ano de 1977, pór aro do Congresso 
Nacional, se promovesse a divisão do grande 
Estado ao Centro-Oeste, ficando Mato Grosso 
com a maior parte do território e Mato Grosso 
do Sul, com 350.000 km2, 

Mato Gros~Q do Sul, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, cultua a memória do seu grande U
der, Vespasiano Martins, por uma série dera
zões. Em primeiro lugar, porque representou, 
durante toda a vida, as grandes esperanças 
de seu povo, a ponto de ter desfraldado a 
bandeira divisionista, inclusive no ano de 
1932. Como político, por três vezes foi prefeito 
de sua cidade, Campo Grande, hoje Capital 
de Mato_ Grosso do Sul. 
_ Além de político, foi médico, dos primeiros 

--:-que serviram aO seu Estado. Formado em 
1915, fot, como clínicáê Cirurgião, dos primei
ros a trabalhar em sua terra, a servir à sua 
gente. Não apenas seMu, corno médico abali
zado, a seu Estado, mas seiViu na Prefeitura 
e no Senado Federal, como acabo de dizer. 

Foi um político singular, austero, político que 
sabia r~speitar seus oporiehtes, mas que se 
afirmava dentro de seu próprio Partido. Foi 
o grande chefe da União Democrática Nacio
nal em Mato Grosso do Sul, a tal ponto que; 
nas eleições para o Senado Federal, foi o mais 
votado do Estado, não -somente em relação 
as companheiros, mas também em relação 
ao próprio candidato à Presidência da Repú
blica, que era do Estado, o General Dutra. 
Nas umas, Vespasiano recebeu maior número 

_ çl_e \o'OtQs __ d_o__que o candidato à Presidência 
da República. Os mato-grossenses-do-sul ti
veram o maior respeito pelo nome do Senador 
Vespasiano. E esse respeito foi, agora, nova
mente testemunhado por ocasião das festivi
dades a que me refiro, realizadas na cidade 
de Campo Grande. Foi escrita, Sr. Presidente, 
por uma de suas filhas, Néli Martins, uma pe
quena biografia de Vespaziano. Esse livro foi 
distribuído durante a sessão realizada pela 
Academia de Letras, e os números que para 
lá foram levados rapidamente _s_e esgotaram, 
O noticiário da imprensa. o noticiário da televi
são _foi farto.a respeito_ da ct:lebração do-cente
nário do ilustre político e do ilustre médico. 
Foi ele um ilustre Senador eleito por duas 
vez_es: uma, no ano de 1935, tendo cumprido 
o seu mandato até 1937, quando da disso
lução do Congresso Nacional por Getúlio Var
gas, eleito, numa segunda ocasião, para o Se~ 
nado Federal, no mesmo ano, como disse, 
em que se elegeu o General Eurico Gaspar 
Outra. Foi um Senac;lor atuante, interêssado 
pelos problemas nacionais -e pelos problemas 
regionai_s, especialmente os do seu Estado. 
Era na CbmíSSâO de rirlanças o_ Relator do 
MiniStériO da Educação, e nunca pe~deu ne
nhum dos votos que proferiu. 

Era respeitado pelos seus pares, pelos fun
cionários do Senado e pela imprensa. 

Não podia ~u. _portan_to, como R~presen
tante do Mato- GrosSo_- do Sul, na passagem 
do centenário de· nascimento de Vespasiano 
Martins, deixar de vir a esta tribuna para regis
trar o fato e para dizer ao Senado do País 
que políticos como Vespasiano devem ser 
realmente ·reverenciados por todos _os seus 
correligionários de eritão e por todos os P9liti
cds, mesmo os não companheiros, uma vez 
que ele horirou, realmente, os mandatos rece
bidos e deixou um grande exempl_o a ser se-
guido no seu Estado e no País. -

O Sr. Chagâs Rodrigues -Permite-me 
V. Ex"' um aparte? 

O SR. WÍLSON MARTINS- Com Jl1u•a 
honra e satlsfaç~o ouço o aparte e de V, Ex", 
nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Sena
dor Wilson Martins, conheci Vespasiano Mar
tins e lutamos juntos pela mesma causa da 
redemocratização do Brasil. Hoje, aqui, no Se
nado, gostaria de assódar-me às palavras de 
V. Ex!', pa"ra, em nome da minha Bancada, 
o_ PSDB, render as justas homenagens a que 
o Senador Vespasiano Martins faz jus. De mo
do que, com estas palavras, expresso as nos
sas homenagens a um homem digno, honra-

-l 
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do, um grande democrata, que honrou não 
só a vida pública do se_u Estado como o Senaw 
do da República. 

O SR. WILSON MARTINS -Agradeço _a 
V. Ex" o aparte. 

Encerrando estas breves considerações, Sr. 
Presidente, agradeço ao Exmo Sr: Governador 
do Estado de Mato Grosso, ao Exm9 Sr. Pre
feito Municipal da cidade de Campo Grande, 
ao Sr. Presidente da Câmara Municipal dessa 
cidade e a todas as autoridades, amigos e 
políticos que deram corpo e renderam essa 
homenagem à memória de Vespasiano Mar
tins, na celebração de seu centenário_ de nasci
mento. 

Muito obrigado a V. EX', Sr. Presidente. (Mui
to beml Palmas) 

Durante o discurso do Sr. Wilson Mar
tins, o Sr: l'lefson Carnefi:o.- Presidente, -
deixa. a cadeira da presidência que é ocu
pada pelo Sr. Pompeu de SoUsa, 3? Secre-
tário. 

O SR. PRESIDENtE (Pompeu de Sou
sa)- A Mesa associa-se ao eminente Senador 
Wtlson Martins na justa homenagem que pres
ta: à memória do Senador Vespasiano Martins, 
por ocasião do seu centenário de nascimento. 
Realmente, Vespasiano Martins honrou o seu 
Estado, honrou o Senadõ Federal e a vida 
pública neste País. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cha
gas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
- PT. Pronuncia o s_eguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. SenadOies, no mês passado, 
Sr. Presidente, quando o COngiesSO Nacional 
estava em recesso, foi-me enviado um telex 
de T eresina, Capital do meu Esta: do. 

Pediria:, como é natural, desde já, que fosSe 
autorizada a transcrição do telex. 

Mas, permito-me, Sr. Presidente, para que 
os Srs. Senadores tomem conhecimento do 
assunto já nesta sessão, proceder à leitura, 
pelo menos _de __ alguns trechos, _ 

O telex está vazado nos segUintes termós, 
e tem a_data de 4-7-89. Leio: 

"Exmo.Sr. 
Senador Francisco das Chagas Caldas Rodri
gues 
Senado Federal 
Brasnia/DF 

Senhor Senador, 
A Federação das Industrias do Estado 

do Piaui a Associação Industrial do Piaui 
et as associações_et sindicatos abaixo as
sinados, entidades representativas do 
empresariado industrial do Estado, diri
gem-se a vossa exçeJêoda para protestar 
et repudiar as atividades do Senhor Anto
nio Carlos Frota junto a Diretoria de in
centivos da Sudene_, 

O Senhor Antonio Carlos Frota, usando 
o prestigio da instituição et_de seu concei
tuado corpo técnico, age de _forma _con
traria aos princípios que norteiam os obje
tivos da Sudene ao discrt_minar de forma 

afrontosa os Legitimas et Legais interes
ses do Estado do Piaui, na pessoa de 
seus empresarios industriais, ao subtrair 
recursos deitinados aos projetas indus
triais jcih implantado~ et em fase fmal de 
implantação no nosso estado. 

- ·· --"-A, iniciativa do Senhor Antonio Carlos 
Frota, foi a de comtemplar com somas 
extremamente significativas, projetas de 
grupos de outros estados, alguns, inclu
sive incompative"is com as mínimas eXi
gências necessarias a obtençãcr dos re
cursos. 

Senhor Senador, ao nos dirigirmos_ a 
V. Ex!' queremos levar ao vosso _conheci
mento, cõmo nordestino, o que faz o se
nhor Antonio Carlos Frota, em nome de 
uma lnstitUição_seria como a Sudene, ao 
tempo em que solicitamos vossa interfe
rência no sentido de que nos ajude a coi

_bit procedimentos tão nefastos de pes
soas despreparadas para o exercicio da 

- ãtiV:idade publica et de modo especial 
comprometendo tão conceituado orga
nismo de desenvolvimento regional. 

SoJidtamos ao Exmo. Sr. Ministro João 
Alves et ao superintendente da Sudene, 
a realização de uma auditoria na diretoria 
de incentivos, a fim_ de que os fatos sejam 
devidamente esclarecidos. 

Respeitosamente, Federação das In
dUStriaS do Estado do Piaui - Fiespi -
Antonio José de Moraes Sousa Presiden
te.-

-Associação Industrial do Piaui - AIP 
JOdquiin Gomes áa COsta Filho, Presi
dente. 

Sindicato da Industria da Marcenaria 
de T eresina Antonio Cavalcante de Oli
~ira Presidente. 

--sindicato da Industria de Artefatos de 
Ferro-et Metais em Geral do Estado do 

-Piauí koberto de BatTOS Cantah'ce Presi
dente. 

Sindicato das Industrias Graficas de Te
--- ~<;:sina Jo~o de Deus /Yonato Presidente. 

Federação dos Micro et Pequenos Em
presarias do Estado do Piauí- Fempepi 
Alex Ludwig Presidente 

SindiCato da lndiistria da Construção 
Givil de Teresina José Napoleão Fi1ho 
Presidente._ 

-- SUiâicato da- Industria de Panificação 
et C0i1feitaria de T eresina Jose Couto 
CãSfelo Branco Alho Presidente. 

~nd.lcato da Industria de Ceramka pa
ra Construção do Estado do PiauiAntonio 
Carlos Cerqueira Fortes Presidente. 

Sindicato da Industria de T orrefação et 
Moagem de Cafe do Estado do Piauí Eli
zeu Nunes Neto Presidente. 

Sindicato da Industria de Azeite et 
oreos Alin1.entlc!os do EStado do Piaui 

· --Benedito Portela Leal Neto Presidente. 

Associação ProfiSSional da Industria do 
Vestuario de Ter.esina Fernando Antonio 
Ferraz Fortes Presidente, 

Associação Profissional da Industria de 
f\o\assas Alimenticias et BíscoitOS do Esta
-do do Piauí Jorge Antonio Pereira Lopes 
de Araujo Presidente. 

Associação Profissional da Industria de 
Pre-Moldados de Concreto do_ Estado do 
Piaui Francisco de SouSa Neto Presiden
te." 

Córho" vê V: EX', Sr. Presidente, não se trata _ -· 
de um telex de um setor da indústria, de um 
grupo d~ industriais, mas um telex subscrito 
pelo Presidente da Federação da_s (ndústrias 
do Estado do Piauí, pelos Presidentes dessas 
outras Associações, Siildicatos e Federações 
a que me referi, quando da leitura do docu
mento. 

Sr. Presidente, todos estamos interessados 
no -desenvolvirriento de tOdo o Nordeste, so
bretudo do setor industrial, que é, por exce
lência, o setor mais dinâmico de uma econo
mia e que, uma vez deS~envolvido na forma 
da lei, irá proporcionar um número expressivo 
de empregos também no Piauí, um dos esta
dos mais pobres do _Nordeste, que, por sua 
vez, é a região mais subdesenvolvida do Brasil. 

O jornal O Dla, de Teresina, o jornal de 
maior circulação do Piauí, em sua edição de 
28 de-junho-Ultimo, publica: 

"Assembléia Legislativa cassa título de 
cidadania." 

E eu leio, na página n9 3: 

"A Assembléia Legislativa do Piauí 
aprovou ontem, por 24 votos, a requeri
mento do Deputado Estadual Robert 
Freitas (PFL), a cassação do título de ci
dadão piauiense ao diretor de Incentivos 
da Superintendência de Desenvolvimen
to do Nordeste (SUDENE). Antônio Car
los Frota. O titulo tinha sido concedido 
em agosto do ano passado, pela Assem
bléia Legislativa através de projeto de Ro
bert Freitas." 

De_ modo que este protesto dos industriais 
do meu Estado repercutiu na Assembléia le
gislativa do Piauí, e a Assembléia houve por 
bem cassar o titulo de cidadania que havia 
conferido ao mencionado diretor. 

Sr.-Presidente, Srs. Senadores, é a primeira 
vez, em minha vida pública, de ex-Deputado 
Federal dwante várias Leg!slaturas e de ex
Governador do meu Estado, que tomo conhe
cimento de uma manifestação como esta, 
unânime, na área do empresariado Industrial, 
e que foi secundada pela Assembléla Legis
lativa do meu Estado, 

Diante diSso, quero lamentar profundamen
te essa situação. Toda e qualquer discrimi
nação, por sua natureza, merece a n·ossa con
denação, mormente quando ela se faz sentir 
como no caso presente. O empresariado diz 
que as somas vultosas se referem a ~mpreen
dirnentos de empresas que não são piauien
ses. É como se houvesse um colonialismo 
interno. Aqueles empresários que vivem no 
EStado e que nele trabalham têm o maior inte
resse no desenvolvimento económico do 
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Piauí, e deveriam mesmo ter preferência na 
concessão desses financiamentos. 

Sr. Presidente, não conhece o Diretor Antô
nio Carlos Frota, i1Uii.Ca estive com-- S. s~. e 
esta Casa sabe que não sou empresário. En
tão, nunca dirigi um apelo, seja em favor da 
empresa minha - que nunca tive - , seja 
em favor de qualquer outra empresa. Mas, 
aqui, se tratando de um telex em que todo 
o empresariado Piauiense reclama, não posso 
deixar de, como representante do Piauí nesta 
Casa, solidarizar-me com esses piauienses da 
iniciativa prtvada e com a Assembléia- Legis
lativa do meu Estado. 

Quero, daqui, dirigir apelo ao mencionado 
diretor, para que reveja esse seu comporta
mento~ e ao Superintendente da Sudene, ao 
Sr. Ministro do Interior e, até, ao Presidente 
da República, que é um homem do Nordeste. 
Essa discriminação não pode continuar, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Edison Lobão- Permite V. EX' um 
aparte? 

O SR- CHAGAS RODRIGUES- Ouço, 
com prazer, o nobre Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Senador Chagas 
Rodrigues, conheço a- correção -de V. EX' e 
o interesse que tem demonstrado pelas cau· 
sas de seu Estado, o que merece elogios. No 
que diz respeito ao Diretor da Sudene, Antônio 
Carlos Erota, posso dizer a V. Ext que eu o 
conheço. É m_aranhense, foi norrieado, se não 
peJo Senhor Presidente_ da República, pelo me· 
nos com o conhecimento de Sua Excelência. 
Todavia, ele não tem beneficiado o Estado 
do Maranhão. O Maranhão é um dos Estados 
que menos têm recebido recursos da Sudene. 
Portanto, está havendo, certamente, escassez, 
penso eu, de recursos e não uma discrimi
nação c_om o Estado de V. Ex1'. No que diz 
respeito ao episódio do título que foi conce
dido ao Diretor Antônio Carlos Frota, depois, 
cassado, eu, que tenho uma admiração tão 
grande pela Assembléia Legislativa do Piauí, 
acho estranho que tenha cassado um título 
concedido por ela própria. De duas uma: ou 
o título foi bem concedido, e não deveria ter 
sido cassado, ou foi mal concedido, e nunca 
deveria tê-lo sido. Portanto, se foi mal conce
dido, a Assembléia agiu apressadamente aço· 
dadamente, não examinou, não estudou a 
questão. De toda maneira, V. EX' pede uma 
verificação, se não me engano, uma auditoria. 

OSR. CHAGAS RODRIGUES- Quem 
pede são os industriais, nobre Colega. 

O Sr. Edison Lobão - J:: o telegrama 
que_ sugere. 

OSR- CHAGAS RODRIGUES -Eu pe
ço que o nobre Díretcir reexamine este as
sunto.-

O Sr. Edison Lobão - Quero; neste pas
so, juntar a minha palavra à de V. Ex~. solidário, 
para que ele realmente reexaminne a situação 
do Piauí, que tanto necessita, e conceda ao 
Piauí tudo quanto o Piauí precisa, e precisa 
muito, eu sei disso, assim como precisa o 

Maranhão, e, na medida das possibilidades 
da_Diretoria da qual ele é titular, possa atender 
aos apelos de V. Ex• EStoU solidáil6-nesta par· 
te. · -- -

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Nobre 
Senador Edison Lobão, eu, inicialmente, agra
deço a V. Ex~ o aparte. 

Quero, entretanto, dizer a V. Ex!' o seguinte, 
em um esclarecimento. A Assembléia Legis
lativa do meu Estado concedeu o título e, co
mo ainda não havia sido entregue_- não sei 
se houve nisso algum desinteresse da parte 
do ilustre Diretor-, diante desses novos fatos, 
houve por bem cassá-lo. 

Qucinto à outia -obserVação de V. Ex•, a de 
ausência de recursos, não é bem isso, Posso 
dizer a V. Ex", inclusiVe pelã le"Itura do_mesmo 
jornal, que o próprio Diretor Antônio Carlos 
Frota afirmou que vem liberando recursos em 
favor do Piauí. E esSe Jornal, que é de 28-áe 
junho, publica o seguinte: 

"Carl9s Fi'ota aftrinOu que rJão enten
deu a cassação de sua cidadania, já que 
no mês passado foram liberados 11 ,5 mi· 
lhões para empresas piauienses. _Segun
do ele, os recursos liberados representam 
11% de todos os recursos liberados pelo 
Finar." 

E o que diz o telex? Que têm sido contem~ 
piadas firmas, entidades, empresas de_ outros 
~dos, não as empresas do própro Piauí... 

O Sr~ Edlson Lobão -Que e.stã,_o funcio
nando no PiaUI7 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Não 
sei se íuilcionãm, e ilão"sei se O-dinheiro libera
do, está todo sendo aplicado lá, no Piauí, ou 
se está -tendo outras destinações. Não sei. 

Ele liberou e eu estou diante, meu nobre 
- Colega, de um telex assinado por todo o em

presariado, por Sindicatos, AsSOciações e pela 
F_ederação das Indústrias. E digo mais: já que 
V. Exf demonstra, com esse seu comporta
mento, uma solidariedade e uma preocupa
ção; esclareço que Antônio José de Moraes 
Sousa, Presidente da Federação das Indús
trias, é ilustre Deputado, e não é do meu Parti
do; pertence ao PFL. Os signatários são ho
mens-de diferentes Partidos. _Se o telex fosse 
de uma empresa, eu não viria até aqui. Mas 
é' um documento de todo o empresariado in
dustrial do meu Estado, 

O Si:EdiSon Lob8o -Não estou contes
tando esse fato, nobre Senador Chaga-S Rodri· 
gues. 

O SR- CHAGAS RODRIGUES- Então, 
o que-eu gostaria é que este assunto fosse 
reexaminado, porque há, aqui, eníinentes ho
mens da inciativa privada, somo um que, além 
de ser Presidente, é Deputado Estadual, do 
mesmo modo como temos aqui um ilustre 
Colega que, além de Senador, é também, Pre
sidente de um órgão de âmbito nacional, de 
uma Córifederação. Queda apenas que o Se~ 
nado tomasse conhecimento, de um assunto 
que considero muito grave. 

O Sr. Edison Lobão- Permite V. Ex" um 
novo aparte? 

O SR- CHAGAS RODRIGUES- V. EX
terá sempre um aparte. V. ~ será sempre 
bem-vindo. 

O Sr. Eclison Lobão -Nobre Senador 
Chagas Rodrigues, nós, Senadores -e Deputa
dos, antes- Con-stftuintes, elaboramos uma 
Constit!!!çãó onde criamos os maiores emba~ 
raças ao _ingresso de capital externo no Brasil. 
De algum modo, hoje esta!JlOS um tanto arre
pendidos, não todos, mas muitos de nós. Os 
recursos externos estão indo para outros paí-· 
ses, inclusive para a Cortina de Ferro, menos 
para O Brasil, em razão das dificuldades que 
criamos. Parece-me que- ãgora já se qUer criar 
embaraços, também, para o_ capital nacional 
sair de um para outro EstadO. Lá no Maranhão; 
confesso a V. Ex', ouço também essas recla
maÇões. Alguns recursos que chegam ao Ma
ranhão, provenientes da Sudene, destinam-se 
a empresas que têm origem em Pernambuco
e, às vezes, na Bahia, empresas da Bahia e 
de Pernambuco que se implantaram no Mara~ 
nhão e que nos estão ajudando. Os meus con
terrâneos se queixam disso. Para mim, esSas 
empresas são tão maranhenses quanto as que 
lá sempre existir8ni e nasceram lá. Então, se 
a Sudene liberou recursos para empresas que 
estão no Piauí, embora os empresários sejam 
de Pernambuco,_ de Alagoas ou _mesmo do 
Maranhão, não vejo razão nenhuma para se 

-criar qualquer embaraço. O Dr. Antônio Carlos 
Frota, que conheço, é homem (iue cidotã crité
rios, homem correto, competente- e que pro
cura gerir a sua Diretoria da melhor maneira 
que pode. _ 

OSR. CHAGAS RODRIGUES- Eu ha
via dito a V. Ex~ que não conheço o Diretor 
Frota, e, por isto, não fiz nenhuma crítica ·à 
sua pessoa. Apenas me louvo neste telex, qae 
ê- de todos os- ihdustriais e alguns nem são
correligionários meus. Acima de tudo, coloco 
os interessses do Estado. 

Sabe V. Ex!', meu nobre Colega, que damos 
e devemos dar preferência ao empresariado 
brasileiro em condições idênticas ao empre
sariado de outros países. Isso é natural, isso 
acontece até nos Estados Unidos, através da 
legislação. Dentro do Brasil, se temos, em de
terminados Estados subdesenvolvidos, em
presários que estão dispostos a trabalhar pelo 
progresso da área, devemos dar preferência 
a eles e não a empresários de outras regiões 
do País. Defendo este critério, que me p'ârece 
profundamente Justo, e explico a V. Ex!' -

A empresa nacional, ao auferir os seus. lu· 
cros, _ela os feinveste no BrasH. A empresa 
estrangeira, ao ter os seus lucros_, o que é 
natural, remete parte desses lucros ao seu país 
de origem. Eu veriho recebendo denúncias 
de que essas remessaS não têm sido peque
nas. O mesmo procedimento se dá nos Esta~ 
dos. Se um grupo industrial pertence ·ao Piauí, 
os lucros são, naturalmente, reinvestidos no 
Piauí, más_ se é de um grupo de um Estado 
distante, é natura_! que esse grupo vá reinvestir, 
pelo menos parte dos seus lucros, no seu Esta-
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do de origem. Então, nós devemos estabe
lecer esses critérios. _ .. 

V. E:<' falou há pouco na Con_stituiç~q. A 
Constituição, entre-oUtrOs J)rirfcípios, adotou 
o seguinte: defender um desenvolvimento 
equilibrado para o País e lutar contra os desní
veis regionais e sociais. Se nós_ damos prefe
rência para um investimento no Piauí ou· no 
Estado de V. Ex', o Maranhão, a grupos empre
sariais do Sul, não estariamos, devidamente, 
com toda a efidência_, ll$.ndo por uma política 
de redução dos desequilíbrios, porque, como 
expliquei, é natural que os lucros em parte 
sejam reinvestidos nos Estados de origem. 

O Sr. Edison Lobão- Se houve a prefe
rência, V. Ex' tem, seguramente, toda a razão. 
Eu não acredito que a _Sudene _esteja dando 
preferência a grupos de fora do Piauí. Há de 
ter uma razão: ou o projeto foi melhor elabo
rado do que os outros ou _o_s Q_ll_trQS não pedi
ram. Há wna razão. Preferência, confesso a 
V. EX', não corlsigo acreditar. 

O SR- CHAGAS RODRIGCIES - l1 o 
telex, para que o assunto seja devidamente 
esclarecido, porque parto do pressuposto de 
que não pode haver_ da parte da Sudene ou 
de um diretor o propósito de prejudicar meu 
Estado, mas estou diante de um fato concreto, 
que é o telex lido por mim. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V, 
EX' um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGCIES - Pois 
não. Ouço com prazer V. ~. nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Sena
dor, V. Ex" tem toda razão quando afliTila que 
essa questão deve ser examinada e apurados 
os fat_os~ Queixas como as que V. Ex~ está 
apresentando, constantes do telex do empre
sariado do Piauí, também ocorreram na Bahia, 
Ocorreram no Ceará, o.correram. -no- Maranhão, 
segundo o próprio Senador Edison Lobão. 
São queixas que têm razão de ser. Como V. 
& afU"mou, os recursOs aplicados em nossoS 
Estados, seja na Bahia, seja no Piauí, por em
presas locais, são reaplicados no Estado e 
criam maiores facmdades para o_ seu próprio 
desenvolvimento, inclusive com relação à 
mão-de-obra, principalmente à mão-de-obra 
qualificada, Quando a empresa é do local, essa 
mão-de-obra é buscada dE:ntro da própria ter
ra, dentro do próprio Estado, enquanto que 
se a empresa é do Sul, muitas vezes essa mão
de-obra qualificada, mais técnica, é também 
trazida de lá para ocupar os cargos de maior 
confiança da empresa. Então, há razão para 
queixas, quando a discriminação existe. É lógi
co que não vamos fazer discriminação contr~-. 
ria, evitando que empresas de outros Estados 
que desejam aplicar nos nossos sejam impe
didas por uma açáo discriminatória. Não po
demos dar uma preferência absoluta àquelas 
emoresas. às vezes oor terem malares condi
çõês eco~ômtcãs, ~ãis cOnhecimentos téc-ni
cos. Precisamos dar_ çondlções às empresas 
locais de se desenvolverem, para que possam 
trabalhar em condições _de igualdade com 
aquelas que chegam de outros Estados. V. 

Ex' foCaliza assunto que merece consideração, 
que deve ser examinado pelas autoridades 
c_o_mpetentes, para evitarem a ocorrência de 
qual~er discriminação. 

O SR.-CHAGAS RODRIGCIES- Agra
deço a V. Ex!', nobre Senador Jutahy Maga
Jbã_es, o judidoso aparte que bem revela o 
seu espírito ~úblico, seu sentimento de brasili
dade e o seu amor ao Nordeste. 

Sr. Presidente, encerro aqui minhas pala
vras, na esperança de que as autoridades com
petentes examinem devidamente este assun
to. Se discriminação houve, como o telex deixa 
claro, que desapareça, porque todos os Esta
dos do Nordeste merecem ter aquele desen
volvimento que um órgão como a Sudene 
deve e pode proporcionar. 

Encerro o meu pronunciamento, Sr. Presi
dente, expressando, a minha solidariedade ao 
empresariado industrial e também à Assem
bléia Legislativa do meu Estado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo 
Mel! o, 

O SR. AUREO MELLO PRONUNCIA 
DISCURSO OOE, ENTREGUE~ REVJ
S'\O DO ORADOR, SERÁ PCJ$UCADO 
POSTERIORMENTE 

O Sr. Edlson Lobão - Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Cofi'cêdo a palavra ao nobre Senador Edi
oson Lobão. 

OSR. EDISON LOBÃO (PFL -MA. Pro
nuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, caos é o termo que melhor
se aplica à situação das rodovias brasileiras. 

Isso já o sabemos há muito. No entanto, 
a entrevista concedida pelo Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem~ DNER, Dr. AÍltônio Alberto Canabrava, 
ao Jomàl b Globo, publicada na edição de 
ontem, resume, com precisão, o revoltante es
tágio de abandono a que estão submetidas 
nossas estradas de rodagem. 

Na entrevista, o titular do DNER, sem dúvida 
a aut_ori®de brasileira mais credenç:ii:!,da a fa
lar sol;>re o assunto, faz revelações importan
tíssiiua_s, das quais, a seguir, gostaria de rela
danar a1gumas. 

Em primeiro lugar, vou referir-me à denún
cia feita pelo Diretor-Geral do DNER de que 
as obras de restauração das estradas, que de
pendem das verbas do selo-pedágio, nem se
quer Podem ser iriiciadas, Porque os reet..lrsos 
nã_o foram, ainda, repassados ao DNER. 

Esdarece o Dr. Antônio Alberto_ Canabrava 
que o DNER está dependendo da liberação 
dessas verbas para poder implementar o que, 
hoje, constitui a maior prioridade do órgão: 
tapar os bu~cos existentes nos 48 mil_ quilô
ffietros. de e_s_t.radas brasileira_s, para ofei-eCer 
aos usuários, ao menos, o padrão mínimo de 
segurança necessário. 

Dentre as considerações que faz, sobre a 
oãQ lib_eraç_ão dos recursos provenientes do 

selo-pedágio, o E:ntrevistado_tr_a_n_s_[orma uma 
delas em queixa amarga, dirigida ao Cohgres
so Nacional. Transcrevo suas palavras: 

"Nós nunca im;;~.ginávamos que ·os re-
cursos do pedágio não fossem liberados 
até o fim de Junho ou começo de julho. 
E,- por discussões,. por desavenças, o 
Congresso não votou a destinação de~ses 
recursos. De modo que, agora, já esta· 
mos passando do limite máximo de segu
rança que imaginávamos." 

A denúncia é grave, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. Volta-se contra c;; responsabilidade 
do Congresso Nacional! 

Além dos problemas das verbas provenien
tes do selo-pedágio, que reputo da mais alta 
seriedade, o Dr. Canabrava analisa outras 
questões de maior monta. Segundo seu abali
zado jufgamento, os problemas das rodovias 
brasileiras são devidos a desinvestimentoS. Os 
problemas ocorrem não só por falta de recur
sos, mas pela sua improvisação. Não temos 
o hábito da prevenção, da antecipação. "As 
verbas só aparecem na_ medida em que os 
problemas ocorrem", afirma. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. 
~um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Com m~ita 
honra, nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex"-estã 
trazendo a este plenário assunto que todos 
nós que fazemos política no Brasil, todos nós 
que temos "bl:)rigação de vlsiti:rr o -iriterior dos 
nossos Estados e, às vezes, até de transitar 
pelas mdovias federais que ligam os Estados 
brasileiros, estamos sentido, que é a deterio
ração de todas as estradas do nosso Pais. lo
das, praticamente sem exceção! O Diretor do 
DNER faz uma afirmação um pouco exage
rada. Tem razão S. S• quando se queixa de 
o COngresso Nacional ainda não ter aprovado 
ci selo-pedágio; entendo que o- Congr~sso já 
deveria tê-lo feito. Não li a entrevista, mas, 
pelo que V. Ex,1' está afirmando, e sei da lntegri
dade intelectua1 de V. Ex!', que não iria emitir 
qualquer outro sentido, S. s~- não faz "qUalquer 
referência à demora do Executivo em remeter 
a proposição de divisão do selo~pedágio para 
o Congresso. Houve, por parte do Executivo, 
grande atraso nessa remessa Mesmo assim, 
o_ CongreSso deVéiia tei" aprovado a propo
sição antes do recesso de-julho. Agora esta
mos lendo nos jornais a discliSSãO _que está 
havendo na Comissão de Orçamento sobre 
a distrlb:uiç_ãQ __ çlesses recursos. É lógico que 
existem iriteresses locais, interesses regionais. 
No entanto, não pode haver atraso na decisão, 
na solução dessa questão, que ê da mais alta 
importância para o nosso País, As estradas 
estão-se acabando e, se não houver um traba
lho imediato de recuperação, esta sairá cada 
vez mais cara. lnclusive esses recursos estão 
ai: PresoS senl aplicação, -serrl-haver correçao 
monetária do seu valor. Então, estamo.s tendo, 
também, esse tipo de prejuízo. Congratulo-me 
com V. Ex' por trazer ao conhecimento da 
Casa este as_s_unto, e aproveito a oportunidade 
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para solicitar aos nossos c_ompêinheiros _da Co
missão de Orçamento apressem essa decisão 
e dêem a solução defmitiVa a uma questão 
que é do mais alto interesse nacional. 

O SR. EDISON_l.OBÃO - Agradeço a 
V. Ex" a importante colaboração. Na verdade, 
o próprio Governo tem-se afraséldo na provi
dência à que se refere V. Ex!'. De fato, deveria 
ter agido com mais presteza; mas não pode
mos também nos eximlr de culpa; o Diretor 
do DNER tem toda razão. -

Agora, a conseqUência firial de tudo isso 
é o que estamos assistindo, pelo Brasil inteiro, 
às estradas completamente deterioradas, uma 
devastação completa. Recuperá-las, dentro de 
algum tempo, será um drama. Sabe V. Ex' 
que todos os anos o DNER precisa recuperar 
pelo menos I 0% de toda malha rodoviária; 
são 48 mil quilômetros, dos quais 4.800 a 
serem recuperados por ano, o que importa 
em gastos imensos. O DNER contava para 
isto com aproximadamente 800 milhões de 
dólares por ano, provenientes de alguns tribu
tos que foram suspensos. Para este ano, a 
previsão é de 1 bilhão _e 100 milhões de_d6la
res. Todavia, todos os recursos somados, pre-_ 
vistos e não liberados, não vão além de 370 
milhões de dólares, então, é um caos total, 
mesmo com a liberação dos recursos. 

O que faz o g'overno, agora? O governo 
está diligenciando um empréstimo externo, às 
pressas, na tentativa de, pelo menos, minorar 
as dificuJdades que se avizinham nesse setor. 

Os Srs. Wilson Martins e Aureo MeUo 
-Permite V. Ex~ um aparte? 

OSR. EDISON LOBÃO-OuçO o nobre 
Senaâor Wilson Martins e, em seguida, meu 
colega e amigo do Amazonas. 

O Sr. Wilson Martins- Tem razão V. 
EX', nobre Colega, quando fala sobre a situa
ção caótica em que_se encontram as nossas 
rodovias, e tem também inteira razão o nobre 
aparteante, Senador Jutahy Magalhães, pois 
esse é o quadro real. Felizmente não é todo 
o quadro. Além do caos no setor rodoviário, 
se _observarmos o panorama nacional, vere
mos também o caos instalado no setor aqua
viário, veremos o_ caos instalado no setor ferro
viário, tõdos esses setores desaparelhados e 
sucateados. Lamentavelmente é uma quadra 
infeliz da vida econômica do nosso Pafs. Eu 
não p_oderia deixar de me solidarizar com V. 
Ex• pelo discurso, que é um retrato fiel de 
nossas rodovias. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. EDISON LOBÃO - Eu é que 
agradeço a V. Ex-' e devo dizer que, de fato_, 
isso está acontecendo no País em nome de 
quê? De um combate feroz à inflação. Nós 
temos que, a todC'I custo, combater esse mons-
tro qae é a inflação. -

Esta questão deveria ser estudada com prio
ridade. Há certos setores em que não se pode 
fazer economia de guerra, como a que_ está 
sendo feita. O setor-ae estradas é um deles. 
Vá lá que até não se façam novas estradas, 
mas, pelo menos, se conservem as que eJdg.. 
tem. Assim como no setor das ferrovias _e _da 
aquavia. 

___ (i Sr: Áureo Mello- P~rmite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex'. 
com prazer. 

O Sr."Aureo MeJio- Quero, sem dúvida, 
felicitar v: Ex' pelo seu valoroso pronuncia
mento, pela sua manifestação, que é das mais 
patrióticas, como habitualmente o faz. 

O SR. EDISON LOBÃO - Muito obri
g~do. 

O Sr. Áureo Mell~ ~-.Realmente ess~ 
.questão de rodovias é fundamental; este País 
e a sua economia não prosperam nem têm 
possibilidade de aumentar e se agigantar. É 
oportuno que se diga que lá, no meu estado, 
o Amazonas, temos dois exemplos flagrantes. 
A rodovia que liga Manaus a Porto Velho é 
um dos exemplos de abandono e de deficiên
cia, impossibilitando, inclusive, o escoamento 
dos produtos da economia de dois estados 
que realmente, hoje em dia, dariam oportu
nidade_ a que o Brasil recuperasse plenamente 
tudo aquilo que ali investisse, através dessa 
facilidade de_ transporte e de condução, tanto 
de passageiros quanto -de carga. E, aõ inesmo 
tempo, há necessidade de se enfatizar a urgên
da e a impresdndibilidade do sistema ferro
'iiárfo naCíOn81, Qúe é tambérri uma forma tal
vez mais objetiva, mais prática, mais econô
mica para viabilizar este Pafs: FJnalmente, mais 
uma vez se prova que, pelo menos na região 
que represento, o transporte fluvial, que é a 
estrada pronta, sem precisar de conserto, sem 
precisar de gasolina em grande quantidade 
nem de óleo, sem precisar de caminhões, sem 
precisar de _transportes rodoviários, é o cami
nho que deve ser olhado pelo governo atual 
e pelos futuros governos, para se aperfeiçoar, 
para que não entremos nesse tipo de crise, 
mesmo a título de economia, mesmo a título 
de combater a inflação. Solidarizo-me -com 
V. E)(•._que coloca o interesse do seu estado 
adma da própria amizade e da própria admira
ção que V. EJcl' tem pelo nosso digno Presi
dente da República, esforçado campeador e 
lutador, para o qual a História há de fazer justi
ça, quando abandonar a Presidência, pelo seu 
espírito democrático, pelo seu desejo de seiVir 

_a este País. Felicito V. Ex', porque, acima de 
todas as reivindicações maiores, além do inte
resse da Pátria, está o interesse do seu Estado, 
o Maranhão, como, de minha parte, é o inte
resse do meu Estado, o Amazonas. 

O SR. EDISON LOBÃO- O Amazonas 
maridou-nos V. Ex~, SenadorAureo Mello, para 
que, com -a sua lucidez, a sua inteligência, 
o seu patriotismo, nos ajudasse a encaminhar 
os grandes problemas que fioje nos afetam 
e nos atormentam. 

Em verdade, as observações de V. ~ são 
inteiramente procedentes. O Estado do Ama
zonas, e diria que a Amazônia inteira, é um 
e)Eemplo de Como se deveria proceder no se to r 
das aqi.Iavias; também aí as providências to
madas nem sempre chegam a ser aquelas 
que o interesse público requer com urgênci_a. 

De fato, não culpo o Presidente da Repú
blica. Por exemplo, no setor de estradas sua 

Excelência propôs agora, no mês de junho. 
solução para vários estados, inclusive para o 
~seu próprio, o Estado do Maranhão. E s;;ibe
mos da dificuldade na votação da mensagem, 
que aínda está sobre a Mesa do Cong_!'_esso 
Naciona1, e que deveremos apreciar amanhã. 
ESpero qiie todos os senadOres e deputados 
entendam a necessidade e a urgência da vota
ção dessa proposição, de tal sorte que possa
mos dar a todos os estados que estão ali aqui
nhoados, e_não apenas ao Maranhão, os recur
sos que o governo federal propõe para resolver 
alguns dos s"eus fundamentais problemas no 
setor. 

ContinUo, Sr. Presíàerite. 

Isto posto, há, na entrevista,_uma revelação 
alarmante. É a que se refere às necessidades 
de recursos financeiros para que o DNER pos
sa realizar uma manutenção ideal das estra
das. 

De acordo com a avaliação do Dr. Ca-n-a
brava, apenas para obras de manutenção, ex
cluídas, portar)to, as de construção, como eu 
o disse ainda há pouco, o DNER-está necessi~ -
tando de 1,1 bilhão de dólares. No entanto, 
sua previsão orçamentária, até o final do ano, 
-é deUS$ 375 milhões. - - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, de fato, pare
ce que se está decretando o fim das rodovias 
brasileiras. Pesa contra elas a extinção do Fun
do Rodoviário Nacional, e vão contra elas os 
cortes de dotações impostos pela chamada 
Operação Desmonte. 

O resu1tado de tanta oposição terá que ser, 
certamente, a degradação da reda brasileira 
de estradas e um recuo no tempo. 

Para exemplificar o que acabo de dizer, lou
vo-me nas afirmações da entrevista estam
pada em O Globo. Diz o diretor do DNER: 

"Em 1976, o DNER recebia, só do' lni.
posto sobre Combustíveis, US$ 801- mi
lhões. a preços de junho de 1988. Em 
1989, quando seriam precisos, para ma
nutenção, US$1,1 bilhão,o_Q_NER_espera 
US$ 375 milhões, 40% dos quais do selo~ 
pedágio." 

Sem pretender identificar com a falta de 
verbas todos os problemas que afetam as ro
dovias brasileiras, entendo, no entanto, que, 
sem elas, não iremos encontrar nenhuma al
ternativa que solucione as graves questões 
que estão levandO nossa rede de estradas a 
um grau de deterioração sem procedentes em 
nossa história. 

No momento em que nos preparat:nos para 
votar o projeto de alteração do OrÇ:amerito, 
em pauta na s-essão prevista para amanhã, 
devo enfatizar que é grande nossa responsa· 
bilidade. Apelo a todos os Parlamentares, Se
nadores e Deputados, para que estejam aten
tos aos valores que serão destinados às obras 
de manutenção e construção das rodovias 
brasileiras. Temos que preservar nossas estra
das. Não é possível que, depois de tantos anos 
construindo, deixemos que nossas rodovias 
se deteriorem totalmente. 

Tem os que nos dar conta, Sr. Presidente 
e Srs. senáelores, de que estrãdas- significam 
desenvolvimento. Sem elas o Brasil fiCará es-
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tagnado. Sem alocar recursos suficientes à 
construção de novas vias e_a_manutenção das 
existentes, o País estará jogando fora todo o 
tempo e todo o capital atê agora investidos 
nos metas de transporte. 

Em síntese, abandonando suas rodovias, o 
Brasil estará demonstrando imperdoável !ou~ 
cura. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nada mais havendo a tratar, vou em:errar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 
1 

REQUERIMENTO N" 395. DE 1989. 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n~ 395, de 1989, de autoria do Senador Ronan 
Tito, solicitando, nos termos do art. 172, I do 
Regimento Interno, a inclusão em Ordem do 
Dia do Projeto de Lei da camara n" 39, de 
1986 (n" 6.777/85, na Casa de- Origem), -qUe 
institui o Programa Nacional de Minerais Es
tratégicos e dá outras providências. 

2 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 121. de 1984 
(n~> 496f79, na Casa âe origem), que dispõe 
sobre a aplicação obrigatória da jornada-pa
drão de trabalho (arts. 58 e 61- da: Conso
lidação das Leis do Trabalho,_ aprovada pelo 
Decreto-Lei_n"' 5.452; de 1" de rria1o de 1943), 
aos vigilantes ou guardas de segurança em 
estabelecimentos de crédito. 

3 
MATÉRIA A SER DECU\RADA 

PREJUDrCADA 

Projeto de Lei da Cârriaf_a n"' 12.8, de 1984 
(n9 547f79, na Casa se origem), que altera 

. dispositivos da Consolidação das Leis do_ Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n"' 5.452, de 
1"' de maio de 1943, dispondo sobre o trabalho 
noturno e o executado em condições de insa
lubridade. 

4 
MA TÉRJA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n~ 47, de 
1986-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que introduz modifiêação na 
Lei Complementar n9 26, de 11 de setembro 
de 1975, que unificou o PlS-Pas_ep. 

5 

Discussão, em turno única, do parecer da 
Comissão do Distrito Federal, sobre a Mensa
gem n"' 132, de 1989 (n"' 287/89, na origem), 
de 22 de junho do _corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha __ do Do_utor 
Wanderley Vallim da Silva, para exercer o car
go de_ Vice-Governador do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Está encerrada a _sessão. 

(Levanta-se a _sessão às 16 horas e 50 
minutos) 

D!SCURSOPRONUNGADOPELOSR. 
CID S'IBÓVI DE CARVALHO NA SES
SÃOJJE3-8-89 E QUE, ENTREGUE A 
REVISÃO DO ORADOR, SERVI PUBU
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Pronuncia o seguinte discurso) 
--Sr. Presidente, Srs. Senadores, em outubro 
do corrente ano, o Departamento Nacional 
de Obras_ Con~a as secas DNOCS, comple
tará mais uma aníversário, demonstrando a 
sua longa exjstência por murtos e muitos decé-
nios. -

f-:!oje, o DNOCS encontra-se numa siti..i'ação 
diffcil, em face da política governamental, que 
tentou esvaziá-lo, ao longo dos últimos meses, 
havendo _o pensamento claro e indiscutível, 
até de extinguir essa importantíssima Autar
quia de- caráfef- regional e fundamental para 
a sobrevivência dos nordestinos. 

Sr. P_reSjdente e Srs. Senadores, há também 
em curSO uma idéia de tornar o DNOCS em 
empresa pública. o que seria lamentável, pois 
esse instituto da: empresa pública é plenamen
te decad~n~e. Toqo o mundo sabe_ que foi 
o Presidente Charles de Gaulle, da França, 
quem adotou, na sua administração, algumas 
providências que visavam a levar o Estado 
à atividade da pessoa priVada, com as garan
tiaS do direito ·público, mas sendo regidO peTas 
norma~:; do_ direito privado. Muito embora isso __ 
fosse feito sob a orientação de um homem 
honradq, o francês Charles de_ Gaulle, a verda
de é que essa é uma figura plenamente inacei
tável do direito dos povos. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR: CU) SABÓIA DE CARVAUiO
S6 um minuto, nobre Senador Mauro Bene
vides. 

O EStado deve definir-se nas suas funções 
de Estado, e, quando se transmuda em pessoa 
privada, não há por que fugir-se do adjetivo 
dassificatório de que isso ê:uma atividade far
sante e indesejável. 

O Estado tem todas as garantias para fun
donar-coino tal, sem qUe-haja a necessidade 
de se transfigurar, de maquinar, a fim de que 
possa parecer pessoa privada, quando, na ver
dade, é o Estado que atua, é o Estado que 
acontece.,_em ação~Por isso, hoje, claramente, 
os tratadistas de Direito Administrativo sabem 
perfeitamente que não há de se alongar essa 
estória de empresa pública, porque isso é uma 
farsa estatal. Querer transformar-se o DNOCS 
em empresa pública é um ato plenamente 
inaceitável. Agora, o DNOCS avança para mais 
um aniVersário, o que lembra algumas das 
reivindicações daqueles que dão vida a esse 
Órgão de tanta importância para a Região Nor
destina: aspira-se a necessidade de o DNOCS, 
de autarquia comum, ser transformado em 
a:utarq)Jia especial, e issO é plenamente viável, 
principalmente no momento presente. 

O Sr. Mauro Benevides -Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Ouço, com prazer, o apa"rte do nobre Senador 
Mauro Benevrdes. -

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Sena
dOr Cid Sabóia de_ :carvalho, eu não poderia 
omitir-me, já neste momento em que V. Ex' 
inicia _o seu br'ilhahte pronunciamento,_ hoje, 
na solidariedade que desejo emprestar a essa 
sua lúcida sugestão, no sentido de se transfor
mar o DNOCS em autarQUia especial, a exem
plo do que ocorreu há três anos com a Supe
rintendência de Des_en_volvimento do Nordes
te, a Sudene. Criado em 1909, sob a denomi
nação de lnspetoria Federal de Obras Contra 
as· SecaS, Q_atual DNOCS, ao longo de toda 
sua trajetória prestou os mais assinalados ser
viços ao Polígono das Secas, construindo re
servatórios que predispuseram a nossa Região 
ao combate das secas periódicas, que atingem 
aquela área geográfica do País. Na minha últi
ma estada em Forteleza, uma comissão de 
servidores do DNOCS, tendo à frente o Presi
dente da sua entidade representativa, o Dr. 
Tardsio, essa comissão colocava diante de 
mim essa proposta que agora V. EX' defende 
com a sua autoridade, também de Represen
tante do povo cearense, nesta Casa do Con
gresso Nacional. Realmente com as caracte
rísticas de autarquia esJ)edal, nós oferecería
mos ao Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas maior reake e melhor pree
minência, na estrutura organizacional do Po
der Executivo, e com isso abriríamos perspec
tivas mats favoráveis para os seus 7 ou 8 mil 
servidores, que com tanta dedicação se_ entre
gam aos misteres, e. projetando o DNOCS, 
contribuem para a redução dos efeitos da cala· 
midade no Nordeste brasileiro. Portanto, ao 
aparteá-lo neste instante, nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, desejo levar-lhe a minha 
solidariedade -firr'né e--deddída:, -e Tntegrá-la a 
essa idéia de se dar uma nova contextura jurí
dica ao DNOCS, transformando-o em autar
quia espedal, levando em conta a experiêncfa, 
o tirocínio e a competência daqueles que, 
constituindo o DNOCS, vão-se dedicar com 
mais empenho ainda, para que a nova autar
quia especial possa melhor cumprir os seus 
objetivos institucionais. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Agradeço a V. Ex• o aparte, que muito ilustra 
o meu proni..U'íciamento desta tarde. 

Acredito que há uma necessidade premente 
4e se transformar o_ DNOCS numa autarquia 
especial, para que tenha uma ação mais ampla 
e mais marcante ainda do que aquela que 
vem cumprindo há 90- ãnos, esses 90 anos 
que ser~o completados a 21 de outubro de 
1989. 

O Sr. João Lobo - Permite V. Ex-i' ·um 
aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Logo mais ouvirei o aparte de v: EX' pois gosta
ria apenas de acrescentar que, recentemente, 
o _Presidente da Câmara F~deral, Deputado 
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Paes de Andrade, no exercício da Presidência 
da República, assinou importantíssimo docU
mento para a construção de um açude enor~ 
me na região jaguaribana, que é denominado 
de Castanhão. 

Essa obra deveria, por sua natureza, por 
sua importância ser entregue ao DNOCS, que 
conta com excelente quadro de_ engenheiros, 
de agrônomos, de técnicos, .os mais variados, 
e todos de grande experiência e de grande 
classificação. 

Acho que o Castanhão, que será constéuído, 
sê--lo-ia de um modo mais efiderite, mais rápi
do, através do DNOCS, que é o 6rgão adequa
do para um trabalho dessa natureza. 

OuÇo oap"aàe-deV. &-;-senador JOão-Lo
bo. 

O Sr. João Lobo - Nobre Senador Cid 
Sabóia de CaiValho, há certa insistência neste 
assunto, por parte da dlreção nacional, possi
velmente do próprio Ministério do Interior. Es
sa não é a primeira vez que se tenta desman
telar o DNOCS, jogar fora a experiência de 
talvez o único órgão, neste País, que entenda 
de Nordeste. O DNOCS.tem uma_ experiência 
acumulada que seria profundamente lamen
tável ser desperdiçada. Conhecemos a atua
ção dos s_eus técnicos. a atuação do seu pes
soal especializado, principalmente na região 
nordestina, nessa Região que hoje é a área 
da Sudene,- no Semi-árido nordéstirio. Nin
guém acumulou e colhe mais resultados e 
mais experiências do que-esse DNOCS tão 
condenado e tão combatido. Francamente, 
não consigo saber por que um órgão que tem 
um nome tão respeitável, que tem um procedi
mento tão ilibado como o DNOCS, vive etef~ 
namente na carência de verbas, eternamente 
sem dinheiro. Parece que a pobreza do Nor
deste contagiou o DNOCS? Não há desper
dício nas funções daquele órgão e ele trabalha 
com muita frugalidade, com muito senso do 
dever e tem apresentado à região nordestina 
ótimos resultados até agora. Há, lamentavel
mente, uma insistência em se desmantelar to
da aquela experiência acumulada ao longo 
dos anos. Solidariio-me--com V. Ex•, rião vejo 
motivo para que assim se proceda e apresento 
a minha solidariedade a todo esse escalão de 
técnicos formados, ao longo dos anos, peJo 
Departamento Nacional de Obras Contra aS 
Secas. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
,Agradeço a.,. V. Ex• e incorporo, com mUito 
prazer, o seu pronunciamento, porque V~ Ex" 
enfoca o problema com o realismo que lhe 
é peculiar e com o espfrtto prático que marca 
a s_ua__conduta aqui, no Senado Federal. 

Recentemente, Srs. Senadores, fui convida
do a fazer uma conferência para os servidores 
do Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas, e, durante _cerca de 4 horas, fiquei 
ali, após a minha explanação, a responder às 
indagações que eram feitas por aqueles servi
dores. 

Foi fácil verificar, naquela oportunidade, a 
apreensão ali implantada de que o DNOCS 
se extingua, de que o DNOCS seja esvélziado, 

de que o DNOCS seJa-tr-ansforiTI"adci erri espre- foi exatainente a RFFSA. Rêde FerroViária Fe-
sa pública, o que seria um retrocesso na prá- dera], que não conseguiu Crescer, que, apesar 
tica do Direito Administrativo brasileiro. de todos os seus esforçOs, é um órgão que 

Hoje, pela nova Constituição, o que quere- não foge das su.as complexidades, não foge 
mos é ·a definição_ clara dos Poderes, a defini- da sua dupla personalidade e, conseqüente-
ção clara dos MunicíPios, dos Estados, da mente, das dubied-ades que não podem ser 
União. O que queremos -é, claramente, saber afastadas da sua existência jurídica. 
que Estado é isso aqui e que iniciativa privada Transformar o DNOCS em empresa pública 
~ outra coisa. Não está certo o Governo se é um atentado ao Direft(f Administrativo brasi-
transm_u_dar em pessoa privada e ir competir leiro. É mais uma imitação que faremos, repe-
com Cf empresáflcr c-omum e, assim, propiciar tindo outra vez a influência degouliana aqui, 
o nascimentO de atividades leoninas, a parte no Brasil. E o ma1 do Brasil sempre foi a imita-
maior sempre para o leão, a parte maior sem- ção. Quando imitamos no ensino, desagra-
pre para -o Estado. TOdos sabem que os con- çamos o ensino; quando irnitamos_no Sistema 
tratos que envolvem o Estado até se desfigu- Financeiro, desgraçamos o Sistema Finan_cei-

- ram, na teoria civiRsta nínguém aceita a ex- ro; e a~ estão os escândalos que demonstram 
pressão "contrato administrativo". O contrato a validade __ da minha afirmativa. 
administrativo é defendido por Hely Lopes Quando o Brasil parte para as suas próprias 
Meirelles e grandes administrativas do Brasil, fórmulas, quando o Brasil soluciona suas 
grandes juristas desse setor, mas os enten- questões com suas próprias luzes, com. os 
didos em Direito Civil não acreditam ne~se seus próprios valores, s_em_a imitaÇão, eis que, 
contrato, contratar com o Estado seria elabo- de logo, tudo aparece da melhor maneira pos-
rar o contrato administrativo, mas o Estado sível. 
é-o detentor da regra, o Estado é o detentor Agora mesmo; na Constituição, imitamos 
do poder, de tal sorte que, quando se contrata a Itália: cria01os as medidas provisórias da Pre-
com o Estado, contrata-se com o próprio po- sidênda da Repúbfica. Estão vendo o proble~-
der que a qualquer momento substitui a regra ma que está dando, porque aqui não é a Itália; 
do jogo,_ em nome do interesse público que as medidas provisórias prestam-se bem ao 
passa imediatamente a predominar. parlamentarismo italiano, mas não se ade-

No Direito Civil, temos uma preocupação quam de modo nenhum ao resistente presi-
muito grande: é o equilíbrio total das partes deridlismo brasileiro. 
que contratam, o perfeito equilíbrio entre_ a O abuso das medidas provisórias é um v_er-
obrigação e o direito. A obrigação e o direito dadeiro castigo no Constituinte brasileiro, que 
devem ter um equilíbrio absoluto para abarca- teimou nesta inclusão - e confesso aos Se-
rem a verdadeira existência do contrato. O _ nhor~s_que nem soubemos muito bem, como 
contrãto deve ter cláusulas perfeitas, inclusive - foi que isto aconteceu na CoristitUição, coiTio 
os cálculos antedpados de perdas e danos, se escreveu na Constituição; de repente, apa-
através da multa compensatória e outras coi- receu na Constituição a medida provisória, 
sas tantas, a cláusula penal é indispensáveL sem que tivéssemos as devidas oportunidades 
Que vale uma cláusula penal contra um ESta- para discutir aquele problema. Mas isto é as-
do qtie nãO querendo cumprir não há meios sunto para outro pronunciamento. 
adequados de execução e de obrigar-se a que O que importa ãgora é_desrecomendar esse 
cump·r~f" a sUa parte do contrato? Os meca- espírito de imitação que levou Monteiro Loba-
nismos do Estado são complexo, de tal sorte to a eleger corno simbolo do brasileiro o pró-
que-- não é--lícito que o Estado Se confunda prio macaco, porque o macaco é que gosta 
com a pessoa privada constitua-se em empre- de imitar. 
sa ptiv'ªda; v,3 atuar no setor privado,_com to- Dizia Monteiro Lobato: ·vamos a uma ptaça 
das as condições da pessoa privada, mas na pública que encontramos a estátua de Vênus, 
hora pior, na hora decisiva, prevalecerão os a estátua de Apolo; vamos encontrar toda a 
princípios do Dfreito Público, o suposto fnte~ mitologia grega nas praças brasileiras." 
resse coletivo e o leão levará a sua parte com E, nesse jogo de influências, nos entrega-
toda a facilidade e, ainda mais, com graves mos à influência francesa, erp larga escala, 
simpatias, que serem exercidas e vivenciadas no final do século passado e início do presente. 
pelo Poder JudiCiário. Essa influência, pior ainda, foi substituída pela 

Isso_ é da maior gravidade. Por isso a Consti- norte-americana, nociva _aos nossos costu-
tuição atUal defu1e muito -bem o Estado bra- mes. 
sileiro. De quando em quando, vêm as imitações. 

Ao invés de se iniciar com a Cónstituição No campo do Direito, gostamos de imitar 
do Estado, iniciou-se com os direitos do cida- a França; mas há um fascínio muito grande 
dão, com as garantias sociais, com o instru- pela doutrina alemã. E vacila-mos entre a dou-
mental de defesa do cidadão, com uma verda- trina alemã e a doutrina francesa, sem que 
deira Carta de princípios, que poderia constar tivéssemos a coragem de criar a doutrina bra-
de qualquer Constituição de qualquer país do sileifa. 
mundo. Essa inversão, que aconteceu na Car- De certo modo, a Constituição Federal fun-
ta de 88, já é uma advertência para que o da os princípios brasileiros, mas ainda há o 
Estado não mais tente estas fórmulas inade- mal da imitação-, inclusive, das medidas provi-
quadas. sérias. 

Então, iríamos transformar o DNOCS em Essa estória de empresa pública deve ser 
uma emprésa pública, quando não logrou su- banida da administração brasileira E essa 
cesSO_ãprimeira grande empresa pública que ameaça deve_deixar de pairar sobre órgãos 
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de grànde importância para as suas respctivas 
regiões. E não devemos nunca pensar na priK 
vatização do DNOCS, porque é uma aularquia. 
E a modificação que ele merece, de que preci
sa, de que carece_. é a transformação em autar~ 
quia especial Este que é o clamor do Nor
deste: fo~Jecer o seu órgão básico, acres
cê-lo, fazer com que atue, inclusive, numa 
grande chance de o DNOCS der'nõnstrar toda 
a sua eficiência, a construção do a_ç_ude: Cas...ta
nhão, que tanta polêmica gerou em nosso 
Est~fdo, mas que é uma obra de vital impor
tância para ele e para tod_a_a_região. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vlm -
à tribuna, nesta tarde, para trazer este tema. 
E mais uma vez denunciar, dentro da linha 
de conduta do Senador João Lobo, que não 
pararam ainda as articulações contra o 
DNOCS; temos que eStar-de olho vivo sobre 
o Orçamento: Devemos acompanhar -lenta
mente e com muito cuidado _aLei de Diretrizes 
Orçamentárias do País. É preciso_fiscalizar as 
intenções do Governo, atélemer que aqui, 
de repente, chegue uma providência extin
guindo o DNOCS ou ó transformando em em
presa pública. Tudo LsSo porque, lamentavel
mente, há uma diferença de tratamento no 
Brasil ao que se refere à regiãO Sul e adjacên
cias e à região Nordeste e suas adjacêndas, 
uma discriminação que vem do Império, que 
se arrasta por todo este_ século, e que marcou 
todas as repúblicas que se instalaram no Brasil 
após a Proclamação. _ 

É evidente que há, no Nordeste, uma aplica
ção sempre menor de verbas. O genocídio 
já acontece_u no Nordeste; m_ijh_ares, milhares 
e milhar~s_ de pessoas morteram de fome no 
Nordeste e morreram de fome porque o Go
verno tinha de construir metrôs nas grandes 
Capitais, tinha que _constrüir a Ponte Rio--Ni
terói, ligando aqueles que eram dois Estados 
e hoje voltaram a ser__am estado só, outra 
vez. Há um grande disperdício em grandes 
prédios, em grandes edificios, no_ entanto, a 
fome nordestina continua qUase que intacta 
e os riscoS de vida são pratiCàffiehte os mes
mos. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pro
nuncia o Seguinte disCurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Sen-a-dores, na última semana de junho 
trouxemos é! debate nesta Casa tema da maior 
oportunidade e da maior seriedade: a preser
vação ou não do Proálcool. 

Todos sabemos que há no País, hoje, uma 
cOnspiração contra este Programa, que nas
ceu_n.~m instante dramático dÇt vida brasileira. 
en1. que a crise do petróleo ameaçava a econo
mia do Mundo inteiro. Voltamos, hoje, a este 
mesmo problema, com preocupações redo
bradas. 

Há dois dias, o Jornal do Brasil, na coluna 
do Zózimo, publicava uma nota que tem o 
título de "Fim do Mundo". 
_Diz a nota: 

"Quem está se preparando para o pior 
é a Petrobrás,_C_omeçam este mês as rodadas 
de negociação com os 18 sindicatos para 
os dissidios_ salariais da empresa, e as trata
tivas_nem de longe prometem ser calmas. 

Pela_ primeira vez, os sindicatos incluirão 
nas negociações, além das reivindicações, sa
lariais- de 250% _ _de __ aumento, outras tantci.S 
.reivindicações políticas e econômicas. Que
rem, por exemplo, o fim do Proálcool e a 
cobranç_a à vista, contra a entrega do com
bustível, das multinacionais distribuidoras. 

Sé a CUT conseguir metade do. que preten
de, a P_gtrobrás entrega as chaves e parte para 

-?_utro negó~io. . o-

Vejam V. -Ei' a qUe ponto estamos chegan-
do. -

Com este pronunciamento, pretendo dar 
continuidade à análise qUe- \lenho realizando 
sobre ó Programa Nacional do Àlcool ~ Proál
cool. 

Ninguém contesta que o Proálcool tornOU
se, no universo, o único projeto de substituição 
de derivados de petróleo de importância eco
nômica. E,· mars do qUe issO, é o principal 
·programa de biomassa energética comercial 
da atualidade,_ cuja vantagem maior é a de 

- bãsear-se em fonte renovável. ----- ---
Tudo isso fez do Proá1cool objeto dos maio

res elogios em todos os países. Os especia
listas em energia reconhecem-no como pro
grama-m_odelo, hoje estando em crise no nos
so País. 

A hora de consertar um pouco essas dife
renças é exatamente agora, com o Governo 
Federal concretizando as suas rntençõeS e 
mandando realizar as obras do Açude CaSta
nhão e outras similares e_ da mesma impor
tância na mesma região, para o mesmo povo, 
pa~a os mesmos famintos do nosso País. 

Por isso, Sr. Presidente, trago aqui este ape
lo, para que o DNOCS se trailSfOi'rile em autar
quia especial, para que o Açude do Castanhão 
seja realmente construído e que essa constru
ção seja _entregue a um 6rgào perfeitamente 
apto que é o Departamento Nacional de Obras 

Essas considerações, certamente, a partir 
de agora, ganharão cada vez mais destaques, 
tendo em vista as recentes declarações feitas 
pelo Presidente George Bush de que os Esta

~-~os Unidos da Amérlc_a do N<?rte têm um pla
-- no que vai tomar obrigatória a venda de carros 

Contra a Seca. -- -- -

• Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito Bem! 
Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
EDISON LOBÃO NA SESSÃODE04/08/89 
E QUE, ENTREGUE À REV/SÀO DO 01<'\
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

-n:_~ovidos por outros combustíveis, principal-
mente o álcool. 

A imprensa brasileira tem, ultimamente, no
ticiado a grande preocupaçãO existente nos 
Estados Unidos com a~ que os ãmericanos 
estão chamando de "limpeza do ar". 

Com o pro-pósito de conseguir-se ar puro, 
estão sendo propostas importantes alterações 
na lei federal americana (Clean Air Ac;t. apro
Vada em 1970 e atualizada em 1977). Essas 
modificações, conforme vem sendo divulgado 
pela imprensa, preVêem redução de 50% nas 
chuvãs _ácidas, restrições mais rigorosas nas 

· em[ssões de gases pelos carros e um progra
ma para o desenvolvimento de veículos impul
sionados a "cOmbustível limpo". O plano pre
vê que as usinas termoelétricas, que usam 
carvão, redUzam, até o fiin do séculO, as emis
sões de dióxido de enxofre em 1 O milhões 
de toneladas e as emissões de óxido de nitro
gênio em 2 milhões de toneladas. 

O custo do plano, para o alcance dO o-bjetiVo 
Previsto, é deUS$ 22, 5 bilhões enquanto que 
o Proálcool brasileiro _gastou até agora apenas 
7 bilhões de dólares. 

Para combater a poluição_urbana esta sen
do proposto que a indústria automobilística 
reduza em 40% as emissões dos. carro~ de 
descarga. Paralelamente, está sendo também, 
uni programa para a fabricação, até 1997, de 
cerca de 1 milhào de carros movidos a com
bustível altematiyo, Até o ano 2004, o núrriero 
de carros que não estarão usando gasolina 
deverá atingir a cifra de 1 O milhões, enquanto 
temos no_Brasil, hoje, apenas 3 milhões e meio 
de automóveis movidos à álcool, devendo ser 
fabricados 500 mil em 1995, 750 mil em 199-6 
e I milhão, anualmente, de 1997 a 2004. O 
combustível poderá ser o metanol, o etanol, 
o gás de cozinha ou qualquer outro que produ
za menos dióxido de carbono. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é lamentável 
que, enquanto nos Estados Unidos se traça 
um plano em busca da queda da poluição, 
que consumirá dezenas de bilhões de dólares, 
estejamoS, no· Brasil, em Vias de transformar 
em sucata nossas destilarias de álcO-ol, clue 
produzem "combustível limpo", responsável 
pela movimentação, em 1988, de 3, 7 milhões 
de automóveis_ e veículos comerciais leves~ 
dos 8,9 milhões existentes no Brasil, segundo 
estimativas realizadas. Aliás, segundo noticia
do na imprensa brasileira (Correio BrazUiense, 
de 18 dejünfio do corrente ano), o jornal Wa
shington Post, em sua seção de economia, 
já informou aos americanos que "depois de 
14 anos, o Governo brasileiro desiste ·ofiCial
mentle do programa do álcool combu~tível 
( .. .)'". 

J:., ainda, sob tOdos os pontos de Vista, la
mentável que, enquanto tudo isso acontece, 
tenha a Secretaria de Meio Ambiente do Esta
do de São Pau1o que declarar estado de aten
çãO na região da Praça do Correio, no centro 
da cidade de São Paulo, porque, no dia 7 de 
junho, a concentração de monóxido de carbo
no na atmosfera ficou acima do limite permi
tido pela Jegíslação ambiental (Folha de S. 
Paulo, de 8-6-89). 

A situação anormal ocorrida em $lo Paulo 
é devida ao combustível. A escassez de álcool, 
no Brasil, obrigou o Conselho Nacional do 
Petróleo a reduzir de 22% para 18% a n1istura 
desse_ combustivel_na gasolina, que se tomou, 
em conseqüênda, mais poluente. - -

A situaçào pode tomar-se grave, pois a me
nor quantidade de álcool pode levar a que 
se retome à prática antiga da adição de chum
bo à gasolina, para que se limite o seu poder 
detonante._Como se sabe, o chumbo é muito 
mais poluente que- o álcool. Em São- Paulo, 
90% da poluição atmosférica tem sua orígém 
nos veículos e 1 O% em indústrias. Os veículos 
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movidos a gasolina responOem por 60% de. 
toda a poluição paulistana. Segundo prevê a 
Companhia de Tecnologia Ambiental do Esta
do (Cetesb ), com a redução do álcool na gaso
lina, esta ficou 20% mais poluente. Com isso, 
há um aumento diário de 400 toneladas de 
mon6xido de carbono no ar da região metro
politana da capital paulista. É um aumento 
de 9% sobre as 4.450 toneladas que já são 
lançadas no ar. 

Sr. -Presidente, Srs. "Senadores, a ameaça 
de se desativar'o Proálcool induz-nos a con
cluir que o Brasil, às vésperas do terceiro milé
nio, ao invés de aspirar a um mais avançado 
estágio, decreta para si próprio um retrocesso 
de quase duas décadas. Ê profundamente 
consternador que queiramos lançar fora um 
programa conpervadonista, de excelentes re
sultados, como o .Proálcool, contestado por 
alguns falsos patriotas, embora copiado por 
outros povos. 

O álcool, do ponto de vista do consumo, 
traz efeitos muito mais benéficos ao meio am
biente do que a gasolina. Analisemos os dois 
combustíveis. 
· Para melhorar a qualidade da gasolina, in

crementando-lhe o rúvel de octanas, é-lhe adi
cionado chumbo tetraetila. Essa associação 
provoca no meio ambiente efeitos maléficos, 
causando inúmeras doenças nos seres huma-
nos.·- __ _ _. _ 

É por isso que em muitos países, cómo 
os Estados Unidos, existem restrições legais 
à adição do chumbo à gasolina. 

No Brasil, este proi::)Iema praticamente ine
xiste, pois o álcool anidrO que se encontra 
misturado à gasolina substitui o Chuinbo. 

Essa téCnica brasileira tem sido adotada 
também nos Estados Unidos, que, atualmen
te, já adiciOnam mai$- de três bilhões de litros 
de álc__ool à gasolina. 

A utilização do álcool anidro tem permitido 
uma redução do nível de chumbo superior 
a 80%. Essa é a conclusão de estudo realizado 
pela Cetesb, em áreas urbanas_de São Paulo, 
no período de 1978 a l983. 
· Outro ponto que não podemos deixar de 

anallsar é o chamado "efeito estufa", provo
cado pelas emissões, na atmosfera terrestre, 
de dióxido de carbono, que resulta da queima 
de combustíveis fó_s_sli:.'is, c;omo os derivados 
de petróleo, e da destruição de florestas. 

Segundo explicação dos cientistas, a con
centração do_ dióxido de carbono na atmosfera 
toma-a s_emelhante a uma estufa, que, embora 
permitindo a entrada_ das radiações solares, 
cada vez mais dificulta a saída do calor gerado 
pela própria rádiaÇão. 

O fenômeno causará graves problemas ao 
planeta. Com o aumento da temperatura, ha
verá o degelo da Antártica e do Ártico e a 
conseqüente elevação do nível dos oceanos, 
o que causará a inundação de várias regiões 
litorâneas em todo o mundo. 

Afrrmam os cientistas que os efeitos desse 
fenômeno já se fazem sentir em muitas partes 
do gl_obo terrestre, como, por exemplo, as on
das de calor e seca que estão assolando a 
parte central dos Estados Unidos. 

O que existe de mais preocupante no fenô
meno ê que a humariidade está, cada vez mais, 
lanÇando dióxido ·de carbonO na atmosfera. 
Com ·á queima de carvã_o, petróleo e gás natu
ral naCfa menos que 20 bilhões de toneladas 
daquele gás são levados à atmosfera anual
mente. Temos infoimações de que 5 bilhões 
de toneladas, por ano, são oriundas da queima 
de combustíveis fósseis. É uma quantidade 
que assusta! 

De f958, ano em que se iniciaram medidas 
sistemáticãS_da densidade de dióxido de car
bono, atê 1985, sua presença na atmosfera 
aumentou em 8%. Esse (ato colOca-nos diante 
de uma ameaçadora questão: se a humani
dade continuar a Consumir-petróleo em quan
tidades crescentes, não ·teremos como esca
par a uma catástrofe climática. 

Sofisticadas pesquisas têm sido realizadas 
visando a verificar se, -de fato, a qUeima de 
combustíveis fósseis tem tido participação sig
nifiCátíva na emissão- de dióxido de carbono. 
Assim, através de _experiências com rádio isó
topoS, fOi Possível remontar-se a épocas remo
tas. A conclusão das experiências é alarmante: 
o -tear· de dióxido de carbono na atmosfera 
vem crescendo descf.e que a humanidade co
riieçou a usar os combustíveis fósseis, ou seja, 
de_ um_ teor igual a 270 partes por milhão em 
volume, característico dos cinqüenta milhões 
de anos.de.relativa .estabilidade_climática que 
antecedei-aro a- RéVOJuçãõ-lndustrial, até as 
345 partes por milhão de_ volume, atualmente 
cOnstatados. A variação é,. portanto, de 20%! 

Essa sucinta explanação não nos deixa dúvi
da de que a humanidade deve acelerar o_de
senvolvimento de fontes alternativas de ener
gia, prindpalmente a biomassa. No caso brasi
leiro, o-álcool, ao substituir os derivados de 
p~tróleo, pode contribuir para a eliminação 
dos problemas a que me referi. 

Assim, Sr. PreSidente e Srs. Senadore:;, a 
_decisão de preservar o Proálcool, nada mais 
seria do que a observância dos preceitos cons
titucionais, relatiVOS ao: meio ambiente, consi
derados corria a expreSsão dos mais avança
dos princípiOS coriservaciohistas_ inscritos nas 
constitUi~ões de _tqdos _Os países. Eis o ql:le 
afum-a O art. 225 de nossa Constituição: "To
dos têm direito ao meio·ambiente ·ecologíca
mente equilibradO,- b-em de uso comum do 

. po_v_o ·é eSseiida1 _à sãdici qualidade de vida, 
impàrido-se ao POder Púólicó e à coietividade 
o dever de __ defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras geraçõeS. 

Se, do ponto de vista _ecológico, é indisi::U
.tivel a vantagem do álcool sobre os derivados 
de petróleo, pode-se afinnar o mesmo, quan
do comparamos a produção da Cana, matéria-

- Prima do álcool, e a produção de alimentos? 
É, exatamente, nessa questão que reside 

uma das mafores; polêmicas entre os que de
fendem o Proálcool e os que o combate"m. 

Essa disc.ussãQ ê: antiga, vem do periodo 
da implantação do programa e se estende aos 
dias de hoje. A questão assim se põe: a expan
são da laVoura canavieira "não" concorre com 
os recursos destinados à produção de alimen
tos? 

Procuremos analisar a questão. 

No Brasil, não há restrições de terra para 
o desenvolvimento de culturas alimentares e 
energétiç:as. 

Os dados que exporei comprovam o que 
disse. 

Nosso País possui 850 milhões de hectares 
de área total. Se tomarmos apenas a área re
censeada p-elo IBGE, em 1985, teremos 376 
milhões de hectares. Desses, apenas 1,3% era 
ocupado com cana-de-açúcar, quase 59% da 
área cadastrada era improdutiva e 27% dela 
eJCI destinada à pecuária, praticada, na maior 
parte dos casos, de forma extensiv:a. A área 
com lavoura, incluída a cana, representava 
apenas 14% 

Mesmo na região Sudeste, a mais desen
volvida do Pais, era muito extensa a área im~ 
produtiva: 46% dos 73,6 milhões de heCtares 
cadastrados. No que diz respeito às lavouras, 
notava-se que 4% das terras produtivas eram 
ocupadas com cana-de-açúcar e 19% com 
todas as culturas. 

Analisemos, agora, o Estado de SãO Paulo, 
aquele que é o maior produtor brasileiro d_e 
cana-de-açúcar. Mesmo lá, onde a área total 
recenseada era de 20,4 milhões de hectares, 
as plantações de cana-de-açúcar_ocupavam 
apenas 10% do total, contra 28% de área im
produtiva, 40% destinada à pecuária, e "32% 
para todas as culturas. 

Os dados expostos levam a uma só conclu
são. Não há restrição de áreas para a agri
cultura.brasileira_ No. entanto, se as _diversas 
culturas vêm, há muito tempo, apresentando 
baixos resultados, que não consegue-m suprir 
as necessidades básicas dos brasileiros, isso 
não pode ser atribuído à __ disponibilidade de 
terras. O que_ falta, no Brasil, é uma_ política 
agrícola competente. 

Mas se existem tantos aspectos positivos 
advindes do Proálcool, por que vem ele sofren
do restrições? Por que a recente crise de desa
bastedmento de álcool em algumas regiões 
do País? -

Em maio último, a imprensa conferiu gran
de destaque a desabastecimentos localizados 
de álcool. A -criSe, embora momentânea, trou
xe intranqUilidade aos consumidores. 
· -Como explicar a escassez do produto? _ 

Ela não foi conseqüência apenas da quebra 
de produção ocqrrida na região No~or
deste nas duas últimas safras; foi, sobretudo, 
fruto ·da estagnação da produção el-n 12 bi
lhões de litros, a partir de 1985, quando o 
consumo, já em 1986, ultrapassava esse volu
me. 

A estagnação da produção, por sua vez, está 
_relacionada com a política de preços praticada 
pelo governo. 

Em verdade, o que tem ocorrido é que o:S 
custos de produção do álcool tiveram grande 
redução, desde o inído do Proálcool, graças 
ao esforço dos produtores. A preços cons
tantes de 1988, os custos decresceram deUS$ 
10.00 Por- barril, em 1976,- p-ata~ aproximada
mente, US$ 45.00, em 1988. Mantida essa 
tendência de redução e a incorporação de efi
cazes tecnologias já existentes, o custo de pro
dução do álcool chegará a US$ 30.00 por 
bam1, na próxima década. 
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TemMse, então, que o esforço dos produ- buir ao setor produtivo uma _estratégia que, 
tores para reduzir o custo de produção nao de fato, não existiu. A escassez de álcool não 
vem sendo recompensado pela política de foi resultado de pressões por aumento de pre-
preços do governo. --ço no produto. 

Praticada de forma irregular, a política de Em nome da verdade, é necessário que se 
preços não tem sido sempre condizente com relate çomo se_ deram os fatos, o que tomará 
a realidade dos custos de produção. Citarei evidente que as primeiras providências para 
a1guns dados que demonstram o que estou evitar 0 desabastecimento foram iniciativa dos 
dizendo. PrOdútores de álcool. 

Até 1985, os preços estiveram relativamente No início do ano, inconformados com o 
atrelados aos· custos. Isso permitiu que a pro- descaso com que ·o Governo, mormente o 
dução aumentasse de 600 rriilhões de litros, Ministério da F8zend~ estáVã tratando o Proál-
em 1976, para 3,4 bilhões, em 1979, e para cool, os produtores solicitaram as gestões dei 
11,8 bilhões, em 1985. -- MinistériO -das Minas e Energia para pr~venir 

No entanto, a partir de 1985, inaugurou-se a iminente crise de desabastedmento do ál-
período de dúvidas e contradições na imPle-- coo!. 
mentação do Programa, com graves reflexos Em conseqUência da intervenção do Sr. Mi-
na produção do álcool. nJstro das Minas e Energia, foi criado um gru-

Assim, enquanto em 1985 o preço do barril po de trabalho, com a participação dos produ-
de álcool e seu custo de produção eram de tores de álcool e da Petrobrás, e, posterior-
US$ 53.00, a produção foi de _11 ,8 bilhões _ mente, do Instituto do Açúcar e do Álcool e 
de litros, já o dissemos antes. A partir daquele do Conselho Nacional de Petróleo. A finalidade 
ano, no entanto, enquanto a tendência de cus- da comissão foi diagnosticar a situação e pro-
tos do barnl de álcool praticamente se man- por medidas, de curto e médio prazos, para 
teve acima deUS$ 50.00, os preços praticados resolVer -os -problemas detectadOs. 
foram os seguintes: US$ 42.00, em 1986; US$ O gt"Upo e tràbalho propôS aS seguintes me-
45.00, em 1987 e US$ 38.00, em J 988. Ao didas "de curto prazo: a) redução do álcool 
mesmo tempo, a produção revelava tendência anidro na mistura carburante, de 22% para 
à estagnação:- foram produzidos 1 0,5 bilhões 18%; b) tr~msferência de 450 milhões de litros 
de litros na safra 86/87; 11,5 bilhões de litros para a região Norte-Nordeste; c) antecipação 
na safra 87/88 e 11,7 bilhões de litros na safra dQ _ _início _da- mo_agem para maio, na· região 
88/89; para a safra 89/90, está prevista a pro~ Ç~!rQ:__Stil, e ·para agosto, na regiâo Norte-
dução de 13,3 bilhões de litros. Nordeste, com a produção de 876 milhões 

Simultaneamente a esse período deu-se a de litros na região Centro-Sur e 50 milhões 
queda dos preços internacionais do petróleo, de litros no Norte-Nordeste, nesses mese!?; 
que levou o Governo brasileírO a iniciai' Um d) antecipação do realinhamento de. preços 
processo de revisão do Proálç_ool. A canse~ Pélf_51._0 início da moagem. _ _____ _ 
qüência foi a imediata compressão dos preços As rne"didas_ que acabo de -relacionar, dis-
do álcool, que não remuneravam aos produ- se-o antes, foram de curto prazo. VtSavam a 
tores sequer os custos de produção. sOluCionar 0 problema num -horizonte próxi-

Não bastasse isso, a Petrobrás decidiu au- mo. _ _ 
menta_r os prazos de aquisição do álcool junto o_·Proák;ool, contudo, ne<:essi:ta de medidas 
aos produtores, primeiramente, de 6 para 9 de lorl9'o -Pràzo~ o progi.8rrlã pre<:isa ser pre·-
meses, e, posteriormente, de 9 para 12 meses. seNado tãmbém para o futuro remoto. 

Essa iníqua política de preços teve repercus- Sua ?Qbrevivência dependerá Q.e form~ co-
sôes altamente negativas junto aos produto- mo o CJovemd brasileiro vier a administrá-lo 
res, que, ao invés de expandir suas lavouras e da posição que lhe for coriferida na -Matriz 
para adequá-las à capacidade industrial, prefe- Energética Nacional. 
riram postergar os investimentos, temendo Sr. Presidente, Srs. Senadores, a quem inte-
maiores prejuízos. --- ressa a desativaç:ão do Proájcool? 

de~~;;,e:~~e~~ed~!sr~g~:~'fe~:-~~:ti~~ À Petrobrás,_ ~m primeiro lugar, P?is a sus-
pensão do Programa Nacional do Alcool iria 

destilarias, com capaddade_ de_ SOO milhões evitar-lhe a reformulação do equipamento de 

de~~~ ::!~~:;:n~~e~~~~o~~~~ ~~~~~a- refino, além de ampliar as vendas de gasolina, 
que lhe garantem um retomo maior do que 

bastecimento possui causas remotas. No en- os demais derivados do petróleo, conforme 
tanto, uma de suas causas próximas foi a deci- denuncia o Prof. Rogério Cézar de Cerqueira 
são do Governo de reduzir -0 estoque de segu- Leife, na obra "Proálcool: a única alternativa 
rança mantido pela Petrobrás, de 2 para 1 ) -
mês de consumo, o que significou uma queda para 0 futuro" (1987 · 
no estoque de cerca_de 1 bilhão de litros. Em virtude dessas.constatações, existe, ho-
Aiiam-se a essa, outras duas causas: o cresd- je, no setor alcooleiro, um temor generalizado 
menta do consumo de combustíveis._ durante de que o Proálcool, por depender, hoje, exclu-
o Plano Verão, a taxas superiores às oficial- sivamente da Petrobrás, pois a comercializa-
mente previstas e a redução de 200 milhões ção do álcool carbural)te se processa através 
de-litros-de álcoo-1;-na-região-Centro-Sul;-euj-a d~ seus sistemas de dutos e ~bo12igem, im-
produção foi afetada por condições climáticas. prescindíveis na distriblJição do produto, corre 

De fato, a crise de desabastecimento ocor- sério risco de extinção. 
reu não por responsabilidade dos produtores, Esse temor agrava-se na medida em que 
como muitos insinuaram; prefendendo at:rf- se sabe que a política de preços dos combus-

tíveis tem caus:'ldo déficits à Petrobfás, em 
sua "conta álcool ... 

A Situação dos preços torna-se caótica 
quando se observa um outro órgão governa
mental, o Ministério da Fazenda, cuja atuação, 
voltada exclusivamente para uma politica anli
infladõilària, tem impedido todaS as tEmtatíVas 
de se formularem políticas setoriais no Bra.!?il. 
O grande equívoco do Ministério da Fazenda. 
no entender dos produtores de álcool, é per
manecer ãusente das discussões sobre a polí
tica energética: Sem ·revelar compromisSo _al
gum com a política eniirgétíca, ficam as aúi:oii
dades faz_eOdárias livres para -tomarem deCi
sôes baseadas exclusivamente na política eco-_ 
nômica-de curto prazO. - ~ 

Senhor- Presidente, Srs. Senadores, o setor 
alcoolelfo -está eXiQindo riíaior competêncía 
das aUtoridades gover!'!_~!Jl~0tais- ria adminis
tração do Proálcool. Igualmente, está ~xigindo 
nova política energética para o País, cuja tóni
ca seja a defesa dos verdadeiro,!; if)teresses 
naCionais." -- - ·-- ----

A propósito, esses interesses estão expres
sos nos termos de referência de um protocolo, 
traçado, também, por iniciativa dos produtOres 
de álcool, e que deverá ser assinado por todos 
os segmentos envolvidos na política de com
bustíveis líquidos do País. 

o rereriâo protOcOlO Saseia-se na Prer:nissa 
de que somente a plena utilização da capaci
dade industrial de prodü.çito de álcool hoje 
existente no País, e que equivale a 16,3 bilhões 
de litros, pode levar os piodlltOres a realizarem 
investimentos que continuem a reduzir os cUs
tos de prOdt;ção do álcool. Mas, para a realiza
ção de novos Investimentos, necessitarão os 
produtores da certeza de que o ProálcoOJ Será 
preservadO pefo Governo. - - --

Com a interVenÇão, a pedido dos produtores 
de álcool, em novembro de 1988, do Sr. Minis- · 
tro do Desenvolvimento Industrial e do Comér
cio, Dr. Roberto Cardoso Alves, e dO Sr. Mints~ 
tro Rubens Bayma Denys, da Secretaria de 
Assessoramento da Defesa Nacional (a ques
tão envolve aspectos de segurança) _utilizan
do-se, posteriormente, as conclusões do Gru
po de Trabalho, criado pela interferência do 
Sr. Ministro das Minas e Energia, Dr. Vicente 
Fialho, foi elaborado o protocolo, antes men
cionado, cujoS- pontos Prindpais, conforme 
exposto pelo Dr. Werther Annichino, Presiden~ 
te _da Copersuc:ar, em palestra realizada na 
Comissão de Agricultura e Política Rural, da 
Câmara dos Deputados, em 14 de junho do 
corrente ano, são: 

-A fabricação de veículos movidos a ál~ 
coo! será orientada para atingir uma faixa de 
50% ( + ou - 5.% )" sobre_o número de veículos 
produzidos no País, para comercialização no 
mercado interno. -

-A produção nacional de álcool deverá 
assegurar anualmente os volumes necessá
rios ao atendimento do mercado intein6, le
vando-se em conta a capacidade industrial 
aprovada de 16,3 bilhões de litros/safra. Os 
acrésdmos de produçãO serão obtidos com 
a ocupação dessa capacidade e com ganhos 
de produtividade. -
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-A relação entre os preços do álcool hidra~ 
ta do e da gasolina será de, no máximo. 75%. 

-Os Ministérios da Faz_enda, do Desenvol
vimento da Indústria e do CQm~{ciQ e d~s 
Minas e Energia estabelecerá planilhas de cus
tos de produção do álcool, gasolina e die_sel, 
com vista a servir de base para uma adequada 
política de preços para os alucüdos combus-
tíveis. -

-Os Ministérios da FÇIZenda e das Minas 
e Energia eStabeJecerão, através de seus ór
gãos competentes, um cronograma de aproxi
mação do preÇo do óleo âiesel ao da gasolina, 
de modo a elevar a relação entre os preços 
destes dois combustíveis para atingir no míni-
mo 70%, até dezembro de 1990. - . 
-O se to r produtor e o GovernO deverão 

promover o uso dos sub-produtos da indústria 
sucro-alc_ooleira, particularmente o bagaço na 
co~geração e na alimentação a_nimal, e do vi~ 
nhoto: como fertilizante, visando a_ redução do 
custo de produção de álcool. 

-A indústria automobolística,_se compro
mete a incorporar os desenvolyimentos tecno
lógicos igualmente nos motores a álcool e 
gasolina. . __ . 

-Incentivar a_sJ.Jbstituição do óle.o diesel 
pelo gás natural no transporte urbano de pas~ 
sageiros em cidades e_ r~giões me.tropolitanas 
servidas por gasodutos, estendendo _a u_ijliza
ção deste_ combustível a outros imp-ortantes 
fluxos de cargas e linhas intermunidpais. 

-Promover a conservação de energia, vi
sando a redução de consumo de combustíveis 
automotivos, particularmente o 6leo di_esel, e 
estimular o .uso de mo_tpres do _ciclo Otto em 
veículos de carga ltzye_e_.utilitários, através da 
relação de preço dos- combustíveis .e do lm~ 
posto sobre Produ~os !ndu_strializados. 

-Estimular o UsO de tratares e-c..aminhões 
de carga média movidos a mot_or do ciclo 
Otto, no campo e nas I-egiõeS-ãgricolas, parti
cularmente na indústria sucro~alcooleira, a,va~ 
liando os impactos sobre_os custos resultante,s 
dessas medidas. 

-O ConSelho NaciOrl.al de PetrQleo intensi
ficará as providências para formular as novas 
especificações dos combustíveis, compatibi~ 
lizando entre si as exigências de produção, 
abastecimento, qualidade do_ produto e pro~ 
grama_de reduç~o.'de emissões. 
-o percentual de álcool anidrO será man:~ 

tido nos níveis atu_ais-----ºe:~8%, procurando-se 
retornar aos níveis anteriores de 22%, respei~ 
tando o limite míriimo de 80 octa;nas (lOM)~ 
assim que as condições de abastecimento _o 
permitirem. 

-Manter a isenção do lP1 para táxis a álcool, 
enquanto perdurarem os esforços de ajustes 
e fortalecimento do Proálcool. 

-A inclusão do álcool no mix dos deriva~ 
dos de petról.eo, conforme aprovado pela Co
missão Nacional de Ene_rgia. Esta medida não 
deveria afetar as atividades da. Pe_t.robrás Uga~ 
das ao setor petróleo. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: nas· linhas 
do protocolo que acabo de apresentar-lhes 
-acredito - encontra~se o caminho que le
vará ao des_envolvimento da necess_árla poli~ 
tica brasileira de combustíveis líquidos. 

Realismo é a palavra-chave que deve pre~ 
sidir a ~a];:.OrãÇãO dessa rolítica. _ 

o~-produtores de álcool esperam tão~so~ 
me_nt~_que -o -GOverno brasileiro seja realista 
ao traçar a política de combustíveis líquidos, 
tão n~c_essária ao País. _ 

O realismo haverá de salvar o Proálcool das 
mãos daqueles que querem sua extinção sim~ 
plesmente porque ignoram a gama quase in~ 
comensurá;vel dos benefícios que ele conti~ 
nuará_tr~e_ndo à Nação brasileira. 

O Sr. HugO Napoleão - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO Pois não, nobre 
Senador Hugo Napoleão. 

O Sr. Francisco Rollemberg - Permite 
V. Ex-, um aparte;· nobre Senador Edison Lo~ 
bão? -

O SR. EDISON LOBÃO - Concedo o 
aparte- aO nobre Senador Frarlcisco Rollerrl-_:
berg. 

-0 Sr. Francisco Rollemberg- Senador 
Edison Lobão, antes da crise do petróleo o 
Brasil já tinha experimentado o álcool como _ 
combustível alternativo para sua frota de_ a_uto~ 
móveis. No período da guerra, fomos lestemu-_ 
nha, ainda meninos, do álcool_sendo usado 
nos automóveis do meu Estado, no vizinho 
Estado de AJagoas, que produziam o álcool 
e colocavam azulmetileno para colorir e da
WrTl~lhe o nome de_ azulina. Naquela época, 

O Sr. Hugo Napoleão- Nobre SenadO!- a preocupação nossa não era tão-somente a 
Edison Lob&o, _ V. Ex~ profere discurso que possiblidade de uma crise de petróleo, era a 
constítlif,-ila Sua essência, o objetivo da valori~ de se criar um combustível, uma fonte de ener~ 
za_ção e__ d~ manutenção do Proálcool. Não gia alternativa que nos liberasse dessa depen~ 
nos esqueçamos, jamais, na primeira metade dência externa, já que se dizia, à época, que 
da Qécada de]O,_a extrema e exagerada eleva~ o Brasil não- iria produzir petróleo, o Brasil 
ção do preço do barril de petróleo provocou não teria petróleo, seria eternamente depen~ 
severqs danos à I}Ossa. economia, porque o dente deSse combu_stível. Na década de 1970, 
Brasil. fQ_i obrigado a aumentar muito ~ impor.; com jo_ aumento abrupto do preço do barril 
taÇãO deste combustível. A grande SS'Iução_ de petróleo, voltou~se a pensar no álcool, e 
preconizada àquela época e aperfeiçoada no fomos nó_s, na Câmara dos Deputados, os pri-
·curso do tempo, foi, justamente, o Proálcool. meiros a defender não só.o desenvolvimento 
Foi este Pipgfãma que permitiu a gradual re- do Proálcoof, do Programa do Álcool brasi
dlr.ç_ã_O --ao Íncremento que haveria nas irhpor- Ieiro, como também o d_e_senvolvímento da 
ta_ç_6ep de petróleo, para que fosse estabele~ tecnologia do motor adaptado para o álcool, 
cidó o equilíbrio, finalmente encontrado. Não para que não tivéssemos, como nós tivemos, 
obstante os percalços ainda hoje existentes em 43, por exemplo, um consumo com adapR 
em alguns pontos do Programado do Álcool, tações precárias, em que se usou o álcool 
ele foi o salvator patriae, digamos assim, em - combustível sem qli:Ei ele pudesse nos propor~ 
fase aguda da vida brasileira. Afora todos os clonar aquilo que hoje nos dá, o uso com 
aspectos que V. ~ analisa, fazendo campa- toda sua potencialidae. O Brasil caminha:, de-
r~~õ~s___Qgs__ ~o~ de investimentos~ temos senvolve e cria o seu Pr_oálcool, Q á,_l_çool da 
a ques~o da _não-poluição ambiental, tema cana, procura, de maneira experimental, em 
atualissimo .. e pelo qual, infelizmente, o Brasil Minas Gerais, produzir o álcool da manç!ioca. 
tern sido cens_luado - em razão dos proble- _ O Brasil procura também aprender a tecno~ _ 
mas conhecidos da Amazônia -, e de toda logia que hoje o Estados Unidos pretendem 
a Y_C!)ltageril que oferece: 1 milhão de empre~ usar, a hidrólise da madeira, para obter o meta-
gos direitos, atualmente. Por tudo isto, trago nol, álcool meb1ico, também combustível. O 
à peça que V. Ex1' oferece à CaSa. no dia de Brasil consolidou no niundo ess~ __ tecnologia 
hoj~. _ _,_ de obtenção de uma fonte alternativa de ene_r~ 

O SR. EDISON LOBÃO - Agradeço ao gia, que foi o álcool. Consolidada esta fonte, 
Presidente do meu Pªrtido, e meu amigo, Se~ provã.da a viabilidade de s_ua produção, criado 
nadar Hugo Napoleão, a contnbuição que traz o motor para o álcool, aparecem aqueles que 
a este debate, que julgo realmente de grande desejam, neste instante, o suçateamento desta 
·importância. indústria, o que significa a perda de todo o 

De fato, vivemos, naquele período, um ver~ investimento; a volta à dependência do petró-
dadeiro drama. O preço do petróleo elevou-se leo, combustível do qual ainda não somos au~ 
de dois dólares o barril para trinta e tantos. to~suficientes; desempregO- muito grande no 
O Brasil foi capaz de encontrar uma solução campo, porque, além de nos ter permitido esta 
alternativa o álcool, que, agora, alguns brasi- independência no setor da energia, no setor 
leiros desavisados procuram obstruir como ahemativo da produção de energia, nós conse-
combustível em nosso País. Ao tempo em que guimos levar ao campo emprego, trabalho 
nos Estados Unidos~ estou trazendQ os fatos àqueles que já fugiam do campo p~ra ocupar 
-o Presidente americano enviou mensagem as perifierias da cidade. Jt.mte~se a isso, Sena~ 
ao_ Congresso pedindo uma lei que permita dor Edison Lobão, aquilo que se descubriu 
introduzir um siste"ma parecido com o brasi~ depois, o efeito antidetonante e antipoluente 
leiro, _de tal sorte que, dentro de poucos anos, do álcool as_sodado à gasolina. Com o uso 
tenham os americanos 1 O milhões de auto~ do álcool associado à gasolina, não se usou 
móveis movidos, exclusivamente, por esse mais o chumbo tetraetílico, produto altamente 
combustível alternativo, no Brasil, que possui poluente, altamente tóxico para o ser humano. 
apenas 3 mi1hões de automóveis a álcool, se E o Estados Unidos começaram--ª adquirir 
procura desmobilizar o Proálcool através de álcool para usá~lo também na sua gasolina, 
uma _Gampanha insidiosa, diria quase que irR deixando de lado o chumbo tetraeblico. Agora, 
responsável. o Es~dos_ Unidos estão convencidos de Qlle 
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precisam-limpar o ar, que têm que colocar 
urna frota de 1 O milhões de_ autmóveis fundo~ 
nando atê o ano 2.000. No Brasil, essa tecno
logia recebeu a maior aceitação popular -
hoje o brasileiro quer pOsSuír O seu cãrro a 
álcool, porque confia nesse carro. Agora vêm 
os Prosélitos da destruição querendo _acabar 
com o maior projeto deste final de século que 
o Brasil foi capaz de rea1izar. Eu me associo 
a V. ~ nà defesa- do ProáicOol. Já ocupei 
a tribuna desta Casa defendendo o Proálcool, 
que é um patrimônio- do povo brasileiro, que 
tem que ser defendido com unhas e dentes, 
como se diria no meu Nordeste. O Proálcool 
é nosso patrimônio, é nossa tecnologia, e tec
nologia que vamos exportar, como já vam.os 
exportar para os Estados UnidOs, e que o mun
do irá aceitar, porque petróleo n"ão é renovável, 
mas o álcool é produto altamente renovável 
na natureza. Ele poderá ser produzido sempre 
e sempre, até que um dia descubramos outro 
combustível alternativo que possa ser usado 
como uma fonte inesgotável de energia, como 
seria o hidrogénio e coisas que_ tais, mas o 
nosso avanço tecnológico não chegou até lá. 
No momento o Proálcool é um patrim6nlo; 
o álcool é uma tecnologia nossa, e devemos 
fazer como V~ Ex': vir a esta tribuna; ir aos 
nossos Estados; ir às nossas sociedades, aos 
nossos orgaos de classe, pedindo o apela
mento em defesa do Proálcool, este grande 
património brasileiro. 

O SR. EDlSON LOBÃO - A contribui
ção de V. Ex" é altamente significativa, Senador 
Francisco Rollemberg, sobretudo porque, to
dos sabemos, V~ Ex~ foi um dos primeiroS a 
ernpreenderessaluUt 

Ouvindo V. ~. ponho-me ·a imaginãr -qUe 
somos um povo, ao mesmo tempo, criativo -
e um pouco suicida. Nós, que fomos capazes 
de _criar o Proálcool com tamanha rapidez e 
com tanta competência, quando esse progra
ma chega ao· ápice do seu- funcionamento, 
ao_seu apogeu, estamos a ponto de desmo
bilizá-lo da manetra mais irresponsável pos
sível. 

Já disse recentemente que o" Mercado Co
mum Europ-eu;- Preocupado, ctainDém, com 
esta situação no Mundo, criou uma comissão, 
que se reúne todos os anos na ltálta, a qual 
está investindo 300 mill1ôe5 de dólares por 
ano em pesquisa, à bu::.ca de uma solução 
alternativa para a gasolina. 

Pois bem, temos aqui esta solução e, em 
lugar de estarmos até vendendo a nossa tec
nologia e as nossas usinas, que SãO hoJe as 
melhores do Mundo, concebidas aqui, esta
mos querendo ·desmobilizar todo o Programa. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. 
Ex" um aparte? 

OSR. EDISONLOBÃO- Ouço o nobre 
Senador ChagaS ROdrigues com rhuita alegria 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor, V. ~tem também a nossa integral solidap 
riedade, quando, patrlo_ticamente, defende o 
Proálcool. O Proálc_ool pode e deve _ser preser
vado; e mais do que isso, precisa ser melho
rado e ampliado, sob todos os aspectos, por 

várias razões do ponto de vista social, pelos 
empr"eQ'os que asse-gUra; do ·ponto de vista 
da polulçãO e, também, para que continuemos 

- com urna balança comercial cada vez mais 
posttiVa. Queria lembrar a V. ~-qúe,-qUando 
se cogitou da criação da Petrobrás, se dizia 
neste País que o Brasil não precisava de Petro
brás, porque aqui não havia petróleo. Diziam 
isso aqueles que pretendiam continuar impor
tando petróleo, a serviço dos que produzem 
petróleo fora do Brasil. Agora a situação é 
ainda mais grave,_ porque o Brasil pôde levar 
a efeito esse Programa extraor_dinãrío. Foi até 
um dos precursores no mundo. Pois agora, 
quando não se pode mais dizer que o Brasil 
não tem condições de produzir álcool, o que 
desejam muttos é que o Proálcool seja extinto, 
para que o País amanhã venha a ser suprido 
p·or nações que _agora também estão entrando 
nessa área de combustível alternativo. Então, 
queria apenas estabelecer essa semelhança. 
Mas o país não vai deixar que a sua indústria 
do álcool, que o Programa Proálcool venha 
a ser extinto, depois de tantos esforços e de 
tantos êxitos. Porque nós, V. Ex•, os brasileiros 
con-sCientes, aqueles que defendem a econo~ 
mia nacional, não iremos permitir. É neces
sário, -sim, que Os pi'eçoS seJam reajustados. 
A Petrobrás não pode finandar, com prejuízo, 
esse pr()gr~~_a, para que uma m_eia dúzia -
não são to_dos -, uma meia dúzia, uma exce
ção de industriais, se beneficiem. Li que alguns 
empresários receberam dinheiro adiantado e 
não entregaram o ákool; exportaram açúcar, 
eXportaram oUtroS- pi'Odutós, OUtros insumOs. 
Isso não pode continuar. Essa política tem 
que ser PreseJVada, e ser preservada com cri
tério cientifico. O preço tem que Ser exâto, 
justO. Não podemos vender, no Brasil, petróleo 
e álcool, subsidiando aqueles que têm auto
móvel; e muitos têm automóvel de luxo. Pois 
estes estão_sendo subsidiados pelo povo, que 
nao está podendo nem andar de ônibus; de 
modo que, V. Ex~ tem a nossa sOlidariedade. 
A Nação tem que defender o seu patrim6nio, 
a Petrobrás, a produção de petróleo, e, ao lado 
da produção de petróleo, a produção de ál
cool, para qu_~~ de~envolva a nos-sa. indústria. 

O SR. EDISON LOBÃO -Vejam V. Ex., 
como o debate é sempre salutar. O Senador 
Chagas Rodrigues nos recorda o que foi a 
luta pela criação da Petrobrás, que hoje é um 
orgulho nacional. . 

É uma das _maiores empresas do mundo. 
Todavia, houve, naquele momento, quem não 
desejasse a sua criação.· Agora, nós, com es
forço, com competência, repito, criamos o 
Proálcool, no entanto hã quem procure a todo 
o custo Iiqutdar com esse Programa, quando 
dt;Ve:IÍ;:l_mos estar~!los preparando ... 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- V. EX!' 
me :'ermite um aparte?· 

O SR. EDISON LOBÃO- O!MrefV. Ex•, 
em seguida, com muito prazer. 

Deveriamos estar-nos preparados para ex
portar o ál_cool para os Estados Unidos; para 
o Japão, que já nos fez uma consulta; para 
a Europa inteira, que, como disse, agora criou 
um grupo de trabalho para estudar uma alter-

nativa para o problernã da gasolina. QUer dizer, 
em lugar de fazer isso, devíamo-nos preparar 
para garantir o emprego no campo, manter 
realmente _o J10S?Q irmão no campo, pots ele 
quer permancer na terra onde nasceu. A in
dústria do álcool, _Senador Chagas Rodrigues, 
é a que melhor paga ao homem de pequeno 
salário nã interior deste País.. 

O álcool paga no mínimo trêS-salários míni
mos a um trabalhador que ganha menos nes
sa indústria. Então, verifica-se que é algo alta
mente produtivo e importante para a socie
dade brasileira. Por iss_o, entendo que_ todos, 
juntos., temos qu_e _lutar contra,_ esta tentativa, 
este desatino que se procura perpetrar. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. 
Ext um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Concederei 
o aparte a V. fr em seguida, com muito -pra-
zer, ouvindo, primeiro, o Senadoi Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Nobre 
Senador Edison Lobão, muito obrigado por 
me ouvir. Na verdade, quero trazer a minha 
solidaried~.de a V. ~· Qe..ste_ terna tão impor
tante. O Brasil é o País das contradiÇões; o 
País que não sabe o_ que fazer do seu campo, 
da sua terra, do seu chão, e, ao mesmo tempo, 
quer liquidar _o plãntio da cana, que dá origem 
à melhor produção do álcool. Um País de na
cionalistas: To do mundo se diz nacionalista, 
mas, na verdade, quando todos são naciona~ 
listas acham muito fácil acabar c_om o Proál
cool, esvaziar o Proálcool, com toda a sua 
característica nacional, com todo o seu valOr 
eJ5"clusivo e tipicamente brasileiro; mas todos 
são nacionalistas, até os que querem acabar 
com o Proálco_ol. Sabemos que a gasolina, 
além do aspecto poluente, de que falou o s~ 
nadar Francisco Rollemberg, tem também o 
aspecto_ "divisa". Temos a produção_ de gasO.: 
lina, mas adquirimos a gasolina lá fora, e isso 
leva a perdermos divisas as mais importanteS; 
o álcool é um combate a nossa dívida externa; 
o álcool é algo que nos fortalece economi
camente diante d~ outros Países, e não apenas 
à e_conomia íntema, à ecOnoinia -também com 
um homem do valor de V. Ex• viesse a essa 

tribuna provocar temas desta natureza, a fim
de chamar a atenção do Governo brasileiro, 
para que abandone essa burrice, para que 
abandone esse ato impatriótico, para que fuja 
desse ato _que realmente não é compatfvel 
com o desejo de grandeza do campônto brasi
leiro. Era preciso que uma pessoa do quilate 
de V. Ex':' abordasse um tema assim, para cha
mar a atenção não apenas do Governo, mas 
também do próprio Poder Legislativo, travan
do~se_este debate de tanta relevância para esta 
Casa. Parabenizo V.&, e digo que vou apoiá
lo nessa luta de salvação _do Proálcool. 

O SR. EDISON LOBÃO -Sensibllizadci, 
agradeço ao meu querido amigo Senador Cid 
Sab6ia de Carvalho as referências e também 
a lembrança que faz da economia de divisas 
que estamos realizando, 

Na verdade, na medida em que produzimos 
um barril de álcool, exportamos, em contra-
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partida, um barril de gasolina que sobra aqui. 
Recebemos dólªr por essa exportação. Dir~ 
se-á que é uma exportação feita a preço de 
custo. Sim, não perdemos nada e ganhamos 
o dólar de volta. 

Há toda uma gama de fatores em favor do 
álcool. Temos que promover este debate, para 
que aos poucos _estejamos todos a descobrir 
o que há de melhor nesta matéria e possamos 
juntos lutar pela sua preservação. 

O Sr . .Mansueto de Lavor- Permite V. 
Ex" um aparte, nobre senador. - -- - --

O SR. EDISON LOBÃO - Ouço com 
prazer V. ~.Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Agradeço 
a V. EJc!' a oportunidade que me dá. Como 
o Senador Cid Sabóia de Cafválfio e OSdemats 
Compãílhelros que já a:partearain V. Ex', conw 
gratulo-me com V. EX pela oportunidade, pre
dsão; objetividade e patriotismo "do seu pro~ 
nunciamento de hoje. Não estamos aqui 
apoiando simplesmente o Proálcool: _quere
mos defender os interesses nacionais. Qual 
é a multinadonal que está no Proálcool, envol
vida díretamente? Quais são os capitais que 
dominam o se to r alcooleiro, como_o seto(açu
careiro? São capitais nacionais. A questão aqui 
se põe em termos de defesa dos interesses 
nacionais. Ao lado de me congratular com 
V. Ex", de apoiar e de aplaudir esse pronuncia
mento oportuníssirno, porque há realmente 
o perigo do colapso no abastecimento e na 
produção do álcool, gostaria de lembrar, e 
V. Ex', se não me engano, estava aqui, todos 
ouvimos o pronunciamento do Sr. Ministro 
das Minas e Energia do Governo José Samey. 
S. Ex' veio aqui e trancjüilizou esta Casa, dizen
do que não havia problema no setor, que 
aquela crise de abastecimento era epis6cüca 
e que dentro de mais alguns _dias, 15 dias, 
se não me engano, citou S. Ex•, o abastecl:. 
menta de álcool seria_regularizado, e que na 
realidade era uma criS_e sazonal, mas com o 
começo da produção e da nova safra todo 
o problema mercadológtco do álcool estaria 
solucionado. Hoje estamos vendo que a situa
ção se agravou. EritãO, oU o Sr. Ministr_a estava 
mal informado, mal assessorado naquela oca
sião,_ ou tentou trazer aqui uma informação 
que .era mais uma desinformação para _esta 
casa .. Com todo o respeito, inclusive, na au
sência de S. Ex", devemos cobrar isso do Sr. 
Ministro_ das Minas e_Energia E não é o caso 
de colocarmos aqui oposição ao Qovemo! o 
Ciovemd ou Oposição; mas é o _caso_ de, em 
conjunto, sabermos qual é a saída para a con
solidação do Proálcool, uma das grandes con
quistas do povo brasileirO. Houve distorções, 
é verdade. Houve grupos que exageraram, be
neficiaram-se não_ podemos negá-lo, como 
existem em qualquer outro empreendimento. 
A construção de Brasília tãmbém gerou isso. 
De certa maneira alguns grupos, alguns esper
tos obtiveram beneficios acima das norrrias 
legais. Mas o conjunto do Proálcool pode ser 
considerado como um dos grandes empreen
dimentos, umã das grandes conquistas do po· 
vo brasileiro. E é por isso que devemos defen-

dê·lo em nome dos mais a1tos sentimentos 
de defesa dos interesses nacionais. Meus para
béns a V. Ex", Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LÓBÃO - Uma obser-
- vaÇão intere_s_s_antfsSfrtia dO "Senador Mansueto 

de Lavor. J::.que, de fato, no Proálcool não 
há empresas multinacionais. Os empresários 
são todos brasileiros, trabalhando to_dos para 
o Brasil, todos pela mesma causa. O Proálcool 
de tal modo se_ desl!ovolveu que hoje tudo 
nele é utilizável. O bagaço da cana em São 
Paulo vale tanto quanto a própria cana; ele 
é. usado para papel, é usado como ração, é 
usado para produzir energia elétrica Há um 
estudo, ao qual fiz referência em discurso ante
rior, revelando que, s_e todo_o_bagaço da cana 
·das usinas do · Proálcool fosse utilizado para 
produzir eriergia- elétrica, isto" nos acrescen
taria CerCa de 25 milhões de quilowatts. Que 
coisa fantástica! E não nos estamos aperce
bendo disso. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Sena
dor _E:dison Lobão, o fator poluente que era 
o vinhote, hoje, por tecnologia brasileira, se 
transformou num dos melbores fertilizantes 
que temos 

O SR. EPISÓN LOBÁO- Exato .. 

O Sr. M.ansueto de Lavor - Então, não 
há pi'obiemaQU.er dizer, o problema está nos 
interesses internacionais que não querem que 
o Proálcool se consolide, que vá à frente, Sim
plesmente isso. Porque até-as objeções ecoló
gicas já náo eXistem mais, porque o vinhote. 
realmente hoje, por uma conquista da tecno
l~gia brasile~, ~ l:lm dos meihor~s (eitH_i:zan~es 
em nossos campos. 

O SR. EDISON LóBÃO - O vinhote 
c;ra tido como a desgraça do PrOgi-ama do 
A! coo!, do Proálcool. Hoje, a1ém de ser o _me
lhor fertilizante para o próprio cari.avial, é, ain
da, um elemento para ração animai ex:traor

- dinário; a -~gorda de gado com a. utilização 
do bagaço, do olho da Cana e do vinhote é 
~ma coisa impressionairt.e. Então, até o Vinho
to_ e.stá_ sendQ totalmente utilizado e. vendido 
a alto -preço. Então, não háfiãda ciue se perca, 
hoje, no siste-ma do Proálcool. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite V. Ex" 
um aparte? -

O SR. EDISON LOBAO --Pois não. Ou
ço, _cQffi rriuito prazer, o ãpãrte de V. & 

O Sr. Ronaldo Aragão- Nobre Senador 
Edison Lobão, inicialmente congratulo-me 
com V. Ex~ por trazer, mais uma vez, esse 
assunto, da mais alta relevância para o Brasil, 
e serei breve, nobre Senador. Eu queria deixar 
só uma indag8çã_o: a quem interessa a deses_
t.abilizaÇão do Proálcool? Esta é a indagação 
que deixo, porque, com uma tecnologia nossa, 
que __ .;a_credi~ ser apritnorada, que tan~_s forças 
estão tentando d~ses~ilizar, é preciso que 
se identifiquem quais são essas fo~ e a 
quem interessa? Esta é a minha indagação. 

O SR. EDISON LOBÃO- Nobre Sena
dor Ronaldo Aragão, acho que eu responderia 
a V. Ex" sem muito medo de errar. Interessa, 

exatarnente, àqueles grupos aos quais se fefe
riu o nobre Senador Mãnsueto de Láitof, por~ 
que é muita coincidência que, no instante exa~ 
to em que os Estados Unidos Ingressam __ na 
luta por esse sistema, em que todo o Mercado 
Comum Europeu se reúne para tratar disso 
também, e em que os japoneses se interessam 
pelo álcool, aqui se faça uma campanha pela 
extinção do Proálcool. Muita coincidência. En
tão, o que temos que fazer é lutar contra__isto. 

O S"r. RoÕaid.Q-AraSão -· QL!er-se ciesln-
teressar. 

-- - - -

O SR. EDJSON LOBÃO....:. Então. o que 
nós temos que fazer é lutar contra isto. Nós~ 
que- fomos capazes_de criar o Proálcool, tere
mps que ser_ capazes de resistir e mantê-lo 
contra essas _forças que querem destruí-lo. 

O Sr. Ronaldo Aragão --O pior é que 
a própria PetrobráS está entrando nisso. 

OS~. EDISON LOBÃO- A própria Pe
trobrás. está, de algum modo, a serviço desta 
causa impatriótica, lamentavelmente. Ela se 
queixa do problema econômico; pois muito 
l:lem: vat;nos _et:tcontrar ~a solução para isso, 
V?tmos estabelecer o preço justo a que se refe
re o_Senador Chagas Rodrigues. O que é pre
ciso. é que nós, que fomos Capazes de Criar 
o Proálcool, com muita inventiva, teremoS que 
ser capaZes de preservá-lo. 

O Sr. Leite Chaves - Permite-me V. EX" 
um aparte, nobre Senador? 

-O SR. EDJSON LOBÃO- Ouço V. Ex
com muito praZer, nobre Senador Leite Cha
ves, Líder do PMDB. 

O Sr. Leite Chaves - Q_ discurso de V. 
Ex" tem o apoio do meu Partido, em cuja Lide
rança me encontro hoje nesta CaSa: O Proál
caol foi uma das coisas no Brasil qUe deram 
certo e, há muito tempo, não temos entendido 
o comportamento da Petrobrás em obstruí-lo. 
A Petrobrás, qUe nasceu do ap-oio e da luta 
nacionalista brasileira, tornou-se um instru
mento, hoje, de reação ao Proálcool, talvez 
por -dois motivos: um, suspeito, por manifesto 
interesse contrário ao Programa, e outro por 
incapacidade administrativa. Havendo exces
~ ~e destilarias, para o petróleo no pais, que
rendo mantê-las, a Administração da- Petro
brás, a todo custo vive importando petróleo, 
ainda _que_ haja exc_esso de g?lsolina que ela 
reexporta a custo inferior. A Petrobrás está 
dando um -deplorável exemplo ao País, não 
s6 pela administração passada de um dos di~ 
retores que operavam com o_dinheiro no mer
cado financeiro, tirando proveito, e ísso ficou 
comprovado como pela incapacidade mant
festa da direção em_ ver que há interesse nacio
nal na manutenção do Proálcool. Quero fazer 
um ligeiro retrospecto a V. Ex", porque o seu 
discurso está tendo uma grande repercussão, 
ficarã nos Anais da Casa e será objeto de con
sulta freqüente. E'm 1976, eu estava na Romé
nia e visitava a maior refmaria da Europa, que 
é a de Ploesti, em Brasov. Então, eles acharam 
fantástico o programa do álcool no Brasil e 
lamentavam que a Roménia náo tivesse aque-
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las concfições para prod~izr,'a ~on~ d~ esta
rem comprando petróleo e enchendo ds po
ços vazios que já tinham sido utilizados. Enten
dem que petróleo é rriatéria nobre, não pOden
do se destinar à queimã. Entendiam ainda que 
o BrasJl encontrara :3 solução ideal,· que _era 
a do álcool. De outra vez, eStava em missão 
do Senado, em Cuba, ~._P_e.rQuhtêi ·ao presi
dente FideJ CastrO pof que razãO sendo Cuba 
tradicion~ no setor da çcn1a, não produzia ál
cool? Respondeu: "Porque não temos. terra 
o suficiente, nem braço! Os Srs. têm· brãços 
e terras!" Ele sabia até_o número de ,aiqUeJ[es 
que tínhamos disponíveis para o ProáJcool e 
achava que era uma colsa fan~stlca. Oj:liillões 
essas de países até de outro sistema. E insus
peito, porque essas pessoas nãô p"erteilcenl 
ao grupo económico que hoje procuram obs
truir o Prolálcool. Tudo iss_o que V .. Ex' .diz 
é verdade, até o que pareCia ser desvaritajoSo 
é de alta vantagem, a vinhasca, o vinfroto, o 
bagaço-da cana. Quer dizer, aS Própri"ás deSti
larias de álcool são movidas CÇlm o ~gaço 
da cana. E o excesso é prensado para Vender 
como eornbustível, SeJVe para alimento de ga
do, misturado ao melaço, para produção de 
papel e celulose. além do inais, abriu rronteiras 
no País. O Oeste terá· qUe Sêr periétrado racio
nalmente; com o Proálcool no cerrado a cana 
se deu bem. Aquele primeiro af-gurr)ento de 
que haveria restrição de alimentos é um argu
mento falaz; pelo contrário, o álcool abriU fron
teiras riovas no país,' ·danâO- mãO--de~obra a 
uma ampla população marginalizada. É urri 
produto renováv_el, o Brasil ficarii indep_enden
te neste setor. SoU Relator da Comissão· dos 
Fármacos e estóu frust:reid9, porque estou par
ticipando de uma farsa eni ·que ·as laboratórios 
nacionafs es~o falaridç.a linguagem dos_es~ 
trangeiros c..om medo de que lhes s~a negada 
matéria-prima. Eu dizia que dois setores da 
nossa vulnerabildade são o~ fármaco:; e o pe
tróleo, sendo que este últírrio é_ Prescindível, 
tnna vez qUe o álcool é niaisdo.qu_e suficiente 
para a· nossa ~utQfl.o~_là .corjsurnista.'. Bas_ta 
dizer a V. EX' que, se-hOuver- fii'lan·danientO 
triplicaremos a Produção'de álcool, riã6 preci~ 
sande_. i';lcl~iv~, d9 .q1eseL (\ _pr~p~a M_e~~
dez-Benz há tery;pos monto li 'dols .ônibus que 
andara.m, caqa lJ1:n:• _yrn miJhãQ.d~ _qyilômetr<?s 
com álcool, desde que adicionado com nitrato 
de cido_exila também _produto do_ álcool. O 
Importamos petróleo, encaminhando d61ares 
para- o .exterior, e C'On'lprâmoS· _6' petróleo a 
preços- ·exacerbados.' V. Ex' sab·e- qUe· de 75 
para cá houve uma el~vaçã9 em razão de joga
das_ de interesses internacionaiS; os mesmos 
interesses que agOra no_s pro_furain Obstruir. 
Fico muito feliz- em ver à SenãdO nessã deter
minação de salvar o Proâlc_oOl. E quándo-iSSo 
ocorrê-nós teremos que ver nielhor as razões 
do comportamento desse pessoal da Petro~ 
brás-: A Petrobrás qUe ·sempre mereceu ·o 
maior reSpeito desta Casa é_ J'tt?Je _urri.a fonte 
de suspeita contra os interesses nadona.is. 
Congratulo-me com V. EJ(!o, e varitos tléar' alerta 
nisso, porque o Proálcool tem de -ser reacen
dido, renovado; ele tem que ser reestlmulado~ 
porque_ o pals será no mUnâo urTt -dos. que 
podem prescindir totalmente do petróleo, co-

mo' combustível, e viver de suas fontes renov~
veis. Entao, nós sairemos de toda a- depen
dência internacional. O discursb de V. EX" é 
um instante .altO nesta sessão de hoje. 

O SR- EDISON LOBÃO - O apoio do 
PMDB a esta luta, que não é minha, é de todos 
nós, _é de furidamental importânda, o depoi

_mento que traz V. ~ ao Senado, da sua pró
pria experiência e das conversas que teve no 
exteror, inclusive com o Presidente Fidel Cas
tro. é_tambérn de alta significação. Eles estão 
percebendo lá fora aquilo que nós aqui dentro 
estamos tendo dificuldades de perceber. Meu 
De~s! .Senador Leite Cha'{es, nós estamos pa
gando do serviço da dívida, por ano, qualquer 
coisa em tomo c;f.e 12 bilhões de dólares. Esse 
prograiTi8fodo-custou sete, apenas, mas será 
que isso não é um argumento decisivo, não 
só em favor daquilo que se fez como em favor 
daquilo que nós haveremos todos juntos de 
fazer? 

O Sr. Francisco Rollemberg - Permita 
V. Ex" um aparte. 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex
com ,muito prazer, ilustre Senador Francisco 
Rollemberg. 

O Sr. Frandsco RoUemberg - Nobre 
Senador Edison Lobão, inicialmente descul
po-me pela maneira contundente talvez com 
que me dirigi a V. Ex~ no meu primeiro aparte. 
Assim fiz porque sou um homem que acredita 
em nosso País, sou um c!~ensor e um apaixo
nado do PROÁLCOOL Queria tão-somente, 
neste in.stante, acrescentar dois items ao que 
foi discutido aqui. Não vou repetir tudo o que 
já foi çlito. Não_~e falou- e~ de capital impor
tância -:_da: alcoolqufmica. O álcool rião se 
exaure nã.-merã ·com-bUStãO nos motO-res dos 
nossos carros, dos nossos caminhões, dos 
nossos meios de transporte. A alcoolquímica 
é um campo promissor. A alcoolqufmica nos 
poderá dar_ tudo aquilo que nos dá o petróleo, 
atra~s de se1,.1 c_:raqueamen~o. Além do mais, 
Senador Edf~o~ Lobão, esse projeto nosso 
do_ PRO~Ç99_L. a meu ver, constitui, hoje 
em dia, umã das_ coisa-s intimamente ligadas 
àquilo que chamamos segurança nac[onal. O 
álcool terJ:1 que ser defendido, porque o pr6al
cool tamb~m é necess_ário para a nossasegu
ranç:a .nacional. Era este o adenda que queria 
faze:r a~_ meu aparte anterior, _c:ong_ratulando
me, mais uma vez; com V. EX' pela magnifica 
postura e o magnífico pronunciamento na tri
buna, nesta manhã. 

O SR: EoiSON LOBÃO~ Em lugar de 
desculpá-lo, Senador Francisco Rollemberg, 
fi~o feliz c.om o·s:eu novo aparte. Também 
apaixono-me pelas causas como esta, causas 
do povo. Não podemos permitir - para isto 
e_stam~_s a'qui, 0:~ Congre.Sbs Nacional - que 
interesses escusas, inconfessáveis antepo-
nham-se às grandes causas do povo brasileiro. 
E ~ é uma 'aestas causas. 

Veja-se, p_ois exemplo,_ o problema da polui
ção. t interessante verificar isto: o plano dos 
E:stados Unidos - pediria á atenção de V. 
f'.:xi'S -;proposto agora' pelo Presidente Geoge 
Bush, prevê a destinação desses carros - 1 O 

milhões de automóveis - movidos a álcool 
para as áreas urbanas mais poluídas dos Esta
dos Unidos, hoje são: Los Angeles, Houston, 
Nova l_orque, MilwaUkeem, _Baltimore, Filadél
fia, Grande Connecticut, San Diego e--Chica'go. 

Pois_ bem, os_ americanos estão preocupa
dos com as suas maiores cidades e querem 
retirar delas todos os automóveis, todos os 
veículos movidos a diesel, substituindo-os por 
automóvels movidos a combustível não po
luente. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador, 
V. EX me permite mais um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço em se
guida V. Ex' 

Pois bem, isso foi feitO há 15, 20 dias, mais 
ou_ menos, e no mês passado eu propunha 
aqui, desta tribuna, que se procedesse deste 
modo em São Paulo, que se retirass_em todos 
os ônibus de São Paulo, colocando apenas 
ônibus movidos exatamente, Senador Leite 
Chaves, a álcool. 

lsto encarece um pouco, cerca de 7%, o 
transporte na Grande São Paulo, mas evita 
completamente a poluição. 

Vou ouvir o Senador Leite Chaves e,- em 
seguida, lerei um recorte de jornal sobre uma 
campanha que se está fazendo hoje, em São 
Paulo, exatamente neste sentido. 

O Sr. Leite Cflaves - Eu me permito 
voltar a importunar V. ~ 

O SR. EDISON LOBÃO - V. Ex- não 
impo1tuna, -dá-me prazer. 

O Sr. Leite Chaves -'Todos os Sena
dores _estão lembr~dos_ c:f~ campanha tenaz, 
feita inclusive pelas produtoras de automóvel 
quando se iniciOu o Proálcool, O que diziam 
elas? Que_ o álcool era altamente poluente e 
corrosivo, que os motores não haveriam de 
resistir, e que a poluição chegaria a nível de 
insuportabilidade. O Pafs levantou-s_e em dúvi
da~'-- e se vê hoje que isso era -exatamente 
o contrário. Veja V. Ex";- qiu~-até os motores 
estrangeiros, os Mercedes-Benz que eram pre
parados para usar gasolina azul, que deixou 
de existir, passaram a ter um funcionamento 
excepcional mesmo com 20% de álcool na 
gasolina. Então, a versatilidade do álcool é 
fmpressionante, e ele é totalinente naCional, 
totalmente brasileirO. O dinheiro que pagamos 
por ele, que investimos nele, é wn dinheiro 
que não vale nada, é cruzado, quando o petró
leo que importamos é pago em dólar. Essa 
declaração que V. Ex!' faz é da mais alta impor
Winda. Todo o programa do álcool para insta
lação dessas destilarias, mesmo com conces
sões favorecentes, não chega, sequer, a meta
de daquilo que anualmente pagamos de juros. 
Temos uma dívida que, em grande parte, re
pousa na importação de petróleo a custos in
suportáveis. 

O SR. EDISON LOBÃO - Acresc~nto 
a V. Ex", Senador Leite Chaves, que do total 
da nossa çlívida- isso é u_m o.utro fato interes
santíssimo - 62 bilhões de dólares corres-_ 
ponde, ao pagamento do alto preço do petró-
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leo que, de 2 dólares foi para 18, 24, 28, 32; 
o preço foi variando. - ---- --

Esse preço variado entre 2 e 32 dólares, 
que é o que se pagava pelo barril de petróleo 
durante a crise, de lá até 1985, significa 62 
bilhões de dólares. Ora, se já posSufssemos, 
naquele perfodo, um Proálcool, não amarga
ríamos hoje essa dívida tão elevada. Estaría
mos usando cruzado - cruzeiro antes, cruza
dos agora - em lugar de dólar. 

Se tiltroduzirmos o ônibus a álcoõl, o que 
irá acontecer? Em lugar de impotarmos os 
barris de petróleo para termos que reexportar 
gasolina, simplesmente deixaremos de impor
tá-los, porque somos obrigados a importar o 
petroléo em razão, agora, do diesel e dos ou
tros derivados. Entretanto, se temos a solução 
para a gasolina, que é o álcool, e se tivermos 
a solução para o diesel, será também o álcool, 
aí, sim, deixaremos de importar grande quanti
dade de barris de petróleo; iremos economizar 
mais dólares. 

O Sr. Leite Chaves- Permita-me V. Ex" 
mais uma vez, nobre Senador Edison Lobão. 
(Assentimento do orador.) 

Sempre tivemos crise no mercado de açu
car, porque este também era objeto de espe
culações. Houve tempo em que os preços 
eram insuportáveis, porque não correspon
diam à produção. Hoje, não Com-o Proálcool 
temos as duas alterantivas: quando o açucar 
não tiver preço no mercado internacional, par
tiremos para o álcool. 

O SR. EDISON LOBÃO - Exatamentec 

O Sr. Leite Chaves - Porque a maioria 
das destilarias pode fazer as duas coisas~ são 
usinas de açúcar que sofreram ampliações 
no setor do álcool. Então, nada é mais impor
tante do que o álcool. Agora está em curso 
essa campanha, contra a_qual V. Ex- está-se 
levantando com o apoio integral do Senado 
Federal. CreiO que não -há vOz divergente em 
relação ao discurso que V. Ex" profere, hoje, 
nesta manhã. 

O SR. EDISON LOBÃO - P"eço licença 
aos Srs. Senadores para ler aqui este recorte 
de um jornal de São Paulo, que diz o seguinte: 

"O primeiro dia do abaixo-asgjnado em 
''Defesa do Ar de São Paulo", ontem, foi 
considerado um sucesso pelos técnicos 
da Cetesb. Filas se formaram na barraca 
montada pelo órgão no viaduto do Chá. 
E não havia interesse somente em assi
nar: "As pessoas, de todas as classes_ so
ciais, pediam também-para levar as folhas 
para o trabalho. 

Todos querendo colaborar com a cam~ 
panha", afirma a diretora de Programas 
e Mobilização da Cetesb e (Companhia 
_de Tecnologia de Saneamento Ambien
tal), Laura Tetti. 

O balanço deste primeiro dia a Cetesb 
só terá hoje. "Mas o interesse tem sido 
espantoso. Os telefones não param de 
tocar", diz Laura. É que o motivo do abai
xo~assinado está preocupando a popula
ção, hoje bem informada sobre os males 

da poluição. A idéia é arrecadar ma!s de 
---um milhão de assinat4ras para pressionar 

o governo _federal a rever sua decisão de 
reduzir em 4% a mistura do á1cool na 
gasolina, uma medida que, para São Pau
lo,_yai acarretar mai& 4_00 toneladas diá
rias de monóxldo de carbono no ar. 

Talvez o grande interesse no primeiro 
dia do abaixo-assinado esteja legado per
fonnançe da poluição no final de sema
na. "Foi horrível. Tivemos inversão térmi
ca; Os termómetro& _registraram c:inco __ es~ 
tados de atenção no sábado'', _diz Laura." 

Veja a que ponto estamos chegando em 
São PatJ1o, a uma_ situação dramática, isto por
que seretTrou apenas uma quantidade peque
na d6-álCOorna gasolina usada naquela cida~ 
de. Nos Estados Unidos, como acabei de dizer, 
O seU Presidente está preocupado e quer reti
rar todos os veículos a combustível poluente 
de suas grandes cidades. E nós aqui, que já 
temos ã·soluçãO, estamos negligE:nciado disto. 

O 81-~ JoSé Fogaça- Permite-me V. fr 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. ~ 
com :muito prazer, nobre Senador José Fo~_ 
gaça. 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Edi
son Lobão, o conjunto de argumentos, o arra
zoado que V._ ~-vem sustentado da tnbuna 
é altamente convincente_. Não _tenho elemÉm:. 
tos, meios ou palavras para redargüir ou con· 
testar V. Ex'. Sou um dos_ que sempre teve 
do ponto de vista racional, um grande senti
mento de apoio em relação ao Proálcool e, 
do ponto de vista afetivo, do ponto de vista 
emocional, uma simpatia muito grande pela 
natUre~ autóctone deste programa, natureza 
naciona1 que ele tem. No entanto, tenho uma 
preocupação, e quase como o papel de "advo
gado dO diabo", just"arriE:hte para dar ao pró
rtunciamento de v. fr um-a COloração uni 
pouco mais contrastante, gostaria que V. EX'1-
trouxess_e a esta CaSa- Urri esclGirecimentO 
ro9ior__em torno da questãO dos sUbsídios. Ho~· 
je, um dos fatos mais notórios da realidadE! 
nacional é o absoluto colapso, quer dizer, é 
a situação de crise violenta em que vive_ a 
Petrobrás, quer dizer, um déficit bombástico 
qu_e assusta a Nação. De outro lado, o défidt. 
pÚblico-em nosso País poderá aproximar-se. 
neste ano .....,. depois de ter atingido patamares 
de 4%, 35%-- poderá aproximar-se dos 7%. 
a 8%, em níveis que são, realmente assusta-_ 
dores, numa associação com o processo hipé
rinflacionãrio. Portanto, a questão do subsídio 
ao Programa do Álcool está, queiramos ou. 
não, _vinculada a e.ste_ conjunto de questões. 
Sabemos, hoje, que o Brasil paga por um barril 
de álcool cerca de 40 dólares, enquanto o 
barril de- petróleo está, em preços internado• 
nais, bastante abaixo desse valor, inclusive 
abaixo da metade desse preço. Talvez muitc? 
mais do que contestá~lo, multo mais do que 
contrariar a natureza e a índole do seu pront.iJ1· 
ciamento,_queria de V.Ex! uni esdarecimenló, 
ou melhor, perguntar-lhe como V. Ex!' vê essa 
questão do subsidio, como V. Ex' entende que 
essa. questão possa ser, senão superada total-

mente, minimizadÇI., reduzida, para que o Pro
grama do Álcool, tão positivo e tão necessário 
realmente para o País, não venha a se transfor
mar, por outro lado, em uma espécie de caber~ 
tor curto que Consegue tapar a cãDéÇã, resol
vendo _o problema da poluição, como disse 
V. Ex,1>, resolvendo o problema de emprego, 
o problema do comércio exterior, de combus
tível, mas criando, de outro _lado, a crise defici~ 
tária, ou seja, descobrindo os pés do déficit 
publico. Aí é que eu_ entraria _no pronuncia
mento de V. Ex", colocando essa questão, ar
güindo V. EX, não c·om o intuito de contestá-lo, 
de contrariá-lo, nem seguer de opor·me ao 
nüCleo do- penSamento que sustenta o pro
nunciamento de V. EX', ou seja, a defesa do 
Proálcool, que todos entendemos ser algo que 
merece ainda ser re-conheddo e defend.ido no 
Brasil. 

OSR. EDISON LOBÃO-I::, sem dúvida 
nenhuma, uma questão muito _importante. 
Posso dizer a V. E>.r que,· quando sui'giu o 
Proálcool, cor:n.roats força em 1976, custava 
um bàrri170 dólares. Já, agora, e.stápormenos 
de 3_6 dólares,- caicUlando:se em _30 dólares 
em "dois .anp$. E e_ste custo é. decrescente. 
Decrescente em razão de _quê? Da produti
vidade, da tecnologia que se vai aperfeiçoa
mento e de outros fatores significativos em 
todos esse proc~ss_o. 

Por outro lado, o petróleo, segundo as prei
visões internacionais, dentro de 1 O anos e.starâ 
custando 50 dólares o barril, enquanto para 
o álcool a tendência é cfl.ir cada __ vez _mais, 
cotno estou demostrando a V; Ex" Ele come~ 
çou -a 53 dólareS e já está e-m 30 e poucOs 
dólares. _ 

A distribuição- aí, sim, é um ponto funda
mental- que temos hoje do álcool é extrema
mente deficiente do ponto de vista económico, 
em razão da má localização de. grande parte 
de nossas destilarias. 

Darei um exémPki-a V. ~o· meu- Estado, 
o· Maranhão, produz apenas 10% do -que con
some. Os Outros 90%, do âlcool que consome 
vêm de onde? De São P-aulo, rodando de cami· 
nhão durarite-2.600 km. O litro de- álcooi, as· 
gjm, chega ao Maranhão pelo preço· de dois. 
No instante em que formos capazes de situar 
destilarias noS locais de consumo, este preço 
vai ao rés-do~chão. 

V. EX' não estava·aqui presente quando de
clarei que estudo feito por "universidades deste 
Pafs -a Universidade de São Paulo e a univer
Sidade do RiO de Janeiro demonstrou - este 
é um dado ímportantissimo- que_o bagaço 
da cana utilizado para energia elétrica produ
zirá a metade de tudo quanto produzimos hoje. 
O Brasil produz 50 milhões de_ quilowatts de 
energia elétrica, hoj_e. Eiltão, 2_5 milhóes .. , 

O Sr. José FOgaÇa - Perdõe~me V. Ex_•, 
eu est(.!va presente e assisti a ·esSa Parte do 
seu pronunciamento. - · 

O SR. EDISON LOBÃO- V._Ex• estava 
presente? Perdão. - -

Então, lsto só já vale qualquer investimento 
que se possa fazer no sh..tema. Quanto custou 
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Jtaipu, que produz 12 milhões de quilowatts? 
Dezoito bilhões de dólares. 

Pois bem, para produzir 25 milhões de qui
lowatts, o Proálcool _custou apenas 7 bilhões 
de dólares. 

Não há argumento mais p·oderoso do que 
este. As perdas, portanto, que ocorrem no sis
tema de distribuição dO álcool são, em grande 
parte, responsáveis pelo -custo elevado. Daf 
o subsídio a que se refere V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nobre Senador Edison Lobão, quero dizer 
a V. EX' que a importãnda do tema do seu 
discurso, a competência e a autoi'ldade com 
que V. Ext o trata, de tal maneira interessou 
a este Plenário que V. Exl' já ultrapassou em 
8 minutos do seu tempo e os generosos apar
tes muito contribuíram para isso. 

A Mesa gostaria de alertar V. Ex!' para este 
fato e lhe pedir abrevie as considerações, mes
mo porque o assunto tem sido tratado em 
série e V. Ex' c'ertamente o trará ·numa outrã 
oportunidade, podendo desenvolvê~lo mais 
amplamente. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Sena~ 
dor Edison Lobão, pennite~me V. Ex!' um apar~ 
te? 

O SR. EDISOI'I LOBÃO - Agraceço a 
V. Ex.', Sr. Presidente, a advertência e a tolerãn~ 
da. Peço apenas para ouvir o último aparte, 
do nobre Senador Mansueto -de Lavor. Em 
seguida conch..iirei minhaS considerações. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Sena~ 
dor Edison Lobão, no que se refere ao aparte 
levantado pelo eminente Senador que me an~ 
tecedeu, é importante dizer que há um artigo 
que foi publicado, dias atrás, em O Estado 
de S. Paulo, de um dentista, demonstrando 
que esse preço de 40 dólares do correspon
dente a um barril de petróleo em álcool não 
é correto. Com a autOridade daQuele cientista 
que, se não me engano, foi o Professor Rogé
rfo cezar de Cerqueira Leite, e "o Pr6bleina 
foi levantado com muita oportunidade pelo 
Senador José Fogaça, esta qUestão· d6 subSL
dio ao álcool foi estudada erri termos do inte
resse nacional. A sodedade faz- subsídio da
quilo que lhe interessa; daquilo que é colelivo, 
não para o beneffciõ -de grupos particulares. 
Quanto a esse cálculo, se V. Ex• não tem esse 
artigo, permita-me adicioná-lo, porque é um 
pronunciamento não apenas para os Anais, 
mas para que realmente repercuta na socie· 
dade. Tenho-o comigo, ·demonstrando que 
nada mais nada menos do que 11 dólares 
é o preço do correspondente a um barril de 
petróleo em álcool, e não 40 dólares, confor
me a Petrobrás divulga. Esta é a divulgação 
da Petrobrás. Pelos cálculos, em suma, há al
gum subsídio na produção do álcool, como 
ainda há na do trigo importado, como de certo 
modo há subsídio na indústria automobilística 
para os automóveis exportados. O que se perM 
gunta é: qual é o maior interesse para a socie
dade brasileira? É o subsídio temporário a um 
combustível nacional que corta a dependência 
do País de fornecedores estrangeiros ou é simM 
plesmente a uma indústria automobilística, à 

indústria do alumínio? Quaf é o maíor subsí
dio? I:: no Proálcool ou ao alumínio, todo para 
exportação? t: claro que a energia fornecida 
à A! coa, se não me engano no Maranhão, uma 
energia por 50% do casto dõ mercado brasi
leiro, é uma aberração. No entanto, não se 
centram devidamente_as atenções para esse 
prOblema. Há interesse momentâneo? Vamos 
discutir se há. Mas é bem dare, eminentes 
Senadores Edison Lobão e José Fogaça, que 
há inequívoco interesse em que se tenha um 
combustível que torne o País independente 
nesse -setor. Um país que não domina a ener
gia, que não tem energia, que não tem energia 
própria, é um país escravo, é um país depenM 
dente, é um país que não pode falar grosso 
nos momentos oportunos. Quantas humilha
ções o País já passou por causa desse proble
mã da energia? Os técnicos da Petrobrás des
cobriram um dos maiores poços de petróleo 
do mundo, o poço de Majnoon, no Iraque, 
e o Governo brasileiro teve que aceitar humi
lhantemente a rescisão do contrato, porque 
dependia do petróleo do Iraque naquela oca
Sião. Foi um contrato desmanchado de acor
do com normas que o próprio Iraque impôs, 
porque o País não pôde realr::nente reclamar 
nada. Naquela ocasião, s_e não aceitasse a res
cisão daquele contrato, haveria seriíssimos 
problemas de colapso no fornecimento, sendo 
o Iraque um dos principais fornecedores na
quela época. São vários os argumentos. Essa 
questão do subsídio procede, interessa que 
não haja subsídios em benefícios de alguns, 
porque o subsídio é retirado de toda a socie
dade, mas me parece que, no caso do Proál
cool, os 40 dólares calculados pela Petrobrás 
são exagerados, e esse dentista publicou o 
artigo em O Estado de S. Paulo para contestar 
eSsa verSãõ:-É interessante saber se o subsídio, 
mesmo reduzido, que, inequivocamente, há 
no Proálcool, não interessa à sociedade_ como 
um todo. Muito obrigado e meus parabéns, 
mais uma vez, pelo pronunciamento tão mar
cante que faz na manhã de hoje, no Senado 
da República. 

- O SR. EDISON LOBÃO - Mais uma 
vez agradeço a V. f:xl', que tanto tem contri
buído para este debate e até gostaria de acres
centar o artigo, a V. Ex~ se referiu, ao meu 
discurso, pedindo a V. Ex' me faça a gentileza 
de fornecê-lo. _ _ _ 

De fato-, há umâ COntrOVérsià muito grande 
sobre essa parte dos subsídios. A Petrobrás 
sempre sustenta que o subsídio é alto, e os 
que estão mais diretamente ligados ao assun
to, entre os quais o Presidente da Copersucar, 
cdm os dados que possui, contestam veemen
temente esta informação." 

Os dados que eu trouxe sã_o os dados que 
correspondem a um estudo da Copersucar, 
cOnectados com estudos do Governo. A esta 

-parte, eu diria ao-Senador Leite Chaves, voltan
do a um aparte anterior de s: Ex;;', que o Minis
tro Vicente Fialho já agora está profundamente 
pféoCUpadó cofn o· ássuli.to; lrtdusive, está 
participando de uma Comissão, formada a 
partir de ontem, exatamente, Comissão do Go
verno, criada pelo Presidente José Samey, pa-

IC! tratar com mais profundidade da questão
do Proálcool e do álcool no Brasil. Já agora 
S. EX' defende a existência do álcool e até _ 
a sua reativação. V. EX' tem razão. Aqui, da 
tribuna, o Ministro deu-nos informações que, 
de um lado, nosJrªnqüilizaram, mas os fatos, 
em seguida, vieram demonstrar. exatamente 
o contrário. Agora, parece-me que o Governo, 
como um to_do, ingressa numa nova linha de 
pensamento em torno desta matéria. 

Voltando ao aparte do Senador Mansueto 
de Lavor a respeito dos_ subsidias, de fato há 
uma gama de produtos e de atividades que 
têm subsídios. Quanto ao problema do alumí
nio, os 50% de subsídio da energia dizem res
peito, penso eu, à Albrás, que opera no Pará. 

O Sr. Mansueto de Lavor- E no Mara
nhão. 

O SR. EDISON LOBÃO- Não, no MaraM 
nhão é a-Aicoa. Essa tem 10%. AAibrâs tem 
50%- e em riOine de (juê? De uma associação 
feita entre a Vale do Rio Doce, que ê- sócia, 
e um grupo Japonês. Acho 50% um exagero, 
realmente um absurdo. Não faz sentido dar 
50% de subsídio de energia elétrica para uma 
empresa produtora de alumínio, enqaanto ou
tras têm apenas 10% ou nada. 

Sr. Presidente, V. Ex" me adverte, e com 
toda a razão, a respeito do tempo. Vou encer
rar, asslm, o meu_discurso, agradecendo aos 
Srs. Senadores pela contribuição valiosíssima 
e sobretudo a V. Ex• pela tolerãncia. 

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

o ~Cf'r/:;fl/J~ftBÃ0f/.J/lJftfJJf_ 
CURSO: 

8. COMPETIÇÂO DA CANA 
COM ALIMENTOS? 

Quando de sua criação, o Proálcool foí in
tensamente combatida: por vários segmentos 
da sociedade, que alegavam que a expansão 
da lavoura canavieira acabaria por concorrer 
com os recursos destinados à produção de 
alimentos. Praticamente 13 anos, deipõís essa 
tese éiind_a vem sendc_> defendida por alguns. 
Por esta razão, pr~tende-se, neste estudo, ana
lísar alguns aspectos dessa polémica. 

8.1 A disponibilidade de terras no Brasil 

O Brasil possui 850 milhões de hectares 
de área total. Considerando apenas a área re
censeada pelo fBGE' em 1985, __ tinha-se 376 
milhões de hectares, dos quais aproximada
mente 1 ,3% era ocupado com cana-de-açú
car; quase 59% da área era improdutiva e 27% 
era utilizada para pecuária, muitas vezes_ exten
siva, representando uma ocupação pauto efi
ciente do solo. A área com lavoura, incluindo 
a cana, representava 14%. 

Na região Sudeste, considerada a mais de
senvolvida do País, notaMse que apenas 4% 
da área total recenseada _de 73,6 milhões de 
hectares era ocupada com cana-de-açúcar, 
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19% coin todas aS lavouras, 35% com pecuá
ria e 46% com áreas- imPrOdutivas. 

Mesmo no Estado de São Paulo, o maior 
produtor de cana do país, a área total recen~ 
seada era de 20,4 milhões de hectares e a 
área com cana-de-açúcar representava cerca 
de 1 O% do total, contra 28% de área impro
dutiva e 40% destiii.áda à-pecuária. A ái"ea 
com todas as culturas representava 32%-. 

o· gráfiCO~ 8.1. mostra o uso da --terra nas 
regiões abordadas. 
--A análfse desses dados permite concluir 

que, a nível global, não há restrições de terra 
para o desenvolvimento de culturas energé
ticas, alimentares e de exportação. 

l-Ver ffBGE (1986), pp. 25t ii 259 

Gráfico 8.1 - Uso Oa terra - 1985-. (Fome: !BGEJ -
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8.2 A concentração a nível microrregio
nal 

Se por um lado obs_erva-se a existência de 
terras em abundância no país, por outro 6s 
dados empíricos mostram que, a nível mlcror
regional, houve substituição de culturas ali
mentícias pela lavoura de cana. 

Procurando determinar que áreas foram 
substituídas pela cana em microrregiões do 
estado de São Paulo_,_o rEA2 analisou as re
giões de Campinas, Bauru, Man1ii1 e Ribeirão 
Preto durante o perfodo de 1974 a 1979. Con
cluiu que as pastagens naturais e artificiais 
foram as atividades que mais cederam terras 
para o crescimento da cultura da cana, res
pondendo por 65% das áreas substituídas. Ós 
35% restantes foram tomados principalmente 
do arroz e do milho. 

Estudo do MIC/STP neste sentido, analisan
do o período de 1973(74 a 197Bn9 nas re
giões de Campinas, Bauru, Marília, Ribeirão 
Preto, São José do Rio PretO e Presidente Pru
dente, mostra que 51% da área substituída 
era ocupada anteriormente com culturas co
mercializadas internamente, prinCipalmente 
milho e arroz, vindo a seguir a substituição 
das pastagens com 40% e as culturas de ex
portação com 9% da área total. 

" 

" 

"" 

:_;;-: :·· ·:·:·: 
. ; . ·-·: 

" j]f: ' 
~' ~ 

S. ?auJo 

2-Ver Veiga Filho (1981). 
3-VerMIC/Sll. (1981). 
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A análise desses dados leva ao questiona
mento dos fatores que teriam contribuído para 
a concentração da produção. A explicação 
mais lógica é a _da racionalidade econõmica 
Como já existia no estado de São Paulo, como 
uni todo, um parque industrial açucareiro e 
alcooleiro instalado, a implantação do Proál
cool se deu da forma mais eficiente possível, 
ou seja, aproveitando a existência de econo· 
rr:lias internas (capacidade oCiosa, por exein
plo), economias externas e de escala consti
tuindo-se o que se poderia chamar de fatores 
aglomerativos. 

F"s:Sãs- VárftaQ-ens, entretanto, foram ·lirriita· 
d~s. Fatores desaglomerativos, como os cus
tos cress::entes de transporte da cana, devido 
ao aúmento da distância percorrida e o preço 
creséelite da terra, aliados ao fato de que o 
ál~ool carburante é vendidq na condição FOB 
deStilaria, contribulram, nwna segunda fase, 
para a desconcentração espacial da produção. 
~Outro fato, de ordem instituciona~ que con

tribuiu para isso foi o zoneamento rural do 
estado realizado pela Secretaria da Agricultura, 
que limitou sobremaneira a implantação de_ 
novas destilarias no estado de São Paulo. 

Como conseqüêrítra de todos os fatores 
apontados, a representatividade do estado na 
produção de álcool do País, que num primeiro 
momento atingiu 75%, caiu para 64% na safra 
1987/1988 e -de acordo com a capacidade 
instalada dos projetas já enquadrados pela Ce
natl (16,3 bilhões de litros}, reduzir-se-á para 
52% em futuro próximo. 

Conslatãdã-a substituição de algumas cuhu
ras alimentícias pela cana-de-açúcar a nível 
microrregional, seria interessante analiSar ou
-tros efeitos desse fato; antes de concluir que 
no agregado houve uma perda ou um ganho 
para a sociedade. 

83 Sazonalldãde --

A cana-de-açúcar tem sazonalidade de_2,25, 
índice que representa o número de trat-alha
dores empregados durante a safra, dividido 
pelo número de trabalhadores eml?~-~gad_9s 
durante a entressafra. O milho e o_ arroz, que 
foram as principais culturas substituídas, têm 
índices de até 4,5 e 7 ,O, respectivamente. Des
sa forma, a expansão da cana significou redu
ção geral na sazonalidade do estado. O gráfico 
8.2 apresenta os índices de sazonalidade das 
principais culturas do estado de São Paulo. 
Os valores_à esquerda, que aparecem nas cul
turas de milho, feijão, soja e algodão, repre
sentam índices de sazonalidade para culturas 
mecanizadas e, naturalmente, não merecem 
maior atenção, poiS geram menor emprego 
por unidade de área. _ _Ou seja, representam 
uma tecnologia alternativa que no momento 
não está em discussão. 

BA Necessidade de uma política agríco
la competente 

Se chegamos à conclusão de que não exis.te 
restrição de área para o cultivo de alimentos, 
e mesmo assim essas culturas têm-se man
tido aquém d8s necessidades báskas da po
pulação ao longo do tempo, é porqu~ seus 
resultados não têm dependido de disponibi
lidade de terras,_ ma~ sim de uma política ag_rí
cola competente. Para se ter uma idéi_a desse 
fato; basta .ãnal-isar ci gráfiCo--S .. f.- · _-- ·. · · 
-Nos anos de 1968 à 1979, quando-pratica

mente não existiU a expansão da lavoura de 
cana para fabricação de álcool, pois este _se 
dava quase que inteiramente via melaço_ {ál
cool residual), a área plantada com alimentos 
no estado de São Paulo ficou p-raticàmente 
estagnada. Após 1979, período em que houve 
a maior expansão da lavoura canavieira para 
a produção c!_e alc~!Jl _direto, registrqu~se ligei
ra expansão da área plantada com alimentos. 
Ou seja, cana e alimeritos podem caminhar 
juntos; tudo vai depender da coerência e da 
consistência da polltica _agrícola do governo. 
(Gráfico 8.3J . . · . 

8.5 A rotação de culturas - cana e ali-
mentos "-

A função básica do setor sucroalcooleiro 
é produzir açúcar e_ álcool. Entretanto, a recio
nalidade económica tem induzido os_ produ
tores a cultivar também alimentos. Nos últi-
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mos anos tem-se desei:lVOlvido a prática do 
plantio de cultu_ra_s ?lli_mentares nas áreas. de 
renovação da cana-de-açúcar, no Q_e~do en
tre a colheita da soca e o replante da cana. 
Para acelerar a adoção desse sistema e contri-

bulr para o aumento de sua eficiência junto 
às unidades produtoras, a Copersucar, através 
de seu Centro de Tecnologia, implantou o Pro
jeto Leguminosas. 

Gráfico 8.2 - Sazonalidade do emprego • estado_ de S~o Paulo. 
(Fonte: Secretaria do Planejamento do estado de São Paulo), 

[NOICE 

CULTURAS """ cana rrliho feiJêO arroz laranja SOja 

:N IR l 

argod~o 

• Mâxrmo 

O MJnimo 

Foram criados programas de me:lhoramen
to rle soja e de feijão, com os objeUvos de 
introdução e seleção de variedades comerciais 
e de introduçao e seleç:ão de linhagens desen
voMdas por outras instituições de pesquisa. 
No caso da soja, objetiva-se também o desen
volvimento de novas variedades. Com relação 
ao amendoim, vale destacar _que em uma uni
dade cooperada já se possui um centro de 

·· produção de sementes selecionadas. 
Como exemplo do resultado deste trabalho, 

pode-se _citar o fato de que três variedades 
de soja sele_donadas têm apresentado produti
vidades superiores a 3.000kg!halano, enquan
to_ a produtividade méa!ado Estado, adotada 
c:omQ cefe(ência Para a política de preços, é 
de 2.000kglha/ano. 

Os resultados positivos podem também ser 
visualizados através da tabela 8.1, que apre
senta a evolução do percentual das áreas de 
renovação de cana-de-açúcar das unidades 
cooperadas, ub1izaâas no plantio de alimentos. 

Pode-se considerar um limite de 60% das 
áreas de renovação dos canaviais (cana de 
ano e meio) como o potencial das áreas a 
ser utilizadas no siStema de rotação de cultu
ras. tsto significa um potencial de 415 mil hec
tares para o Brasil, 285 mil hectares para o 
Centro-Sul e 200 mil hectares para São Paulo, 
passíveis ~e aproveitamento no referido siste
ma. 

Gráfico 8.3 - PrincipaiS culturas -áreas utilizadas, estado de São Paulo. {Fonte: !BGtliEAJ 

'-----
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Tabela 8. T -Evolução da percentagem da área de 
renovação de cana-de-aeúcat ut i 1 izada para o 
plant lo de alimentos - Copersucar 

Tabela 8.2- Áreas cultivadas com alimentos em 
rota~;ão corn a cana-de-açúcar- unidades ligadas _à 
CópersUcar - Safra 198/l/85 -

Safras Percentagens 
Cultura __ Ár_ea (hectares) 

81/82 H% 
Am8ndoinl 18.765 
-SoJa 7. 7112 82/83 2Õ%-- Milho 4. 778 

83/84 28< -Arroz !. 304 84/85 29X Feijão 682 85/86 28< 
86/87 39t 

Outras 176 
Total 33.447 

Fonte: Centro de Tecnologia Copersucar Fonte: Centro de Tecnologia Cooersuci3r 

O _r:_esultado econõmico _da prática de rotaçã_o_de 
culturas tem sido principalmente o de rect.Jzlr. em 
cerca de 35% os gastos na renovação do canavrat, 
decorrente de reducão de operações agrícolas 
necessár tas e do uso de insumos. 

A tabela 8.3 apresenta uma comparação entre a 
produção estimada de alimentos nas áreas_ de 
renovacão dos canaviais nas unidades cooperadas e 
a produção total destas culturas no Estado de São 
Paul_o, IJa safra 1!=186/8-7. 

A tabela 8.2 apreserltã as éreas cultivadas com as 
prfncípafs-culturas alimentares em rotação com a 
-cana-de-açúcar nas _unidades da C.ooersucar na safra 
198-4/85. Verifica-se que· o am91ldoim _ãprésenta ·a 
maior Importância relativa. 

Vale destacar Q..Je, com base em dados do F!BGE e em 
estimativas da Copersucar, a prod.Jção de amenc!oin 
das unic!edes cooperadas, em sistema de rotação com 
a cana-de-açúcar, equivale a -42% da produção total 
do Estado de São Paulo. 

Tabela 8.-3 -:-Produção de alimentos no Estado de 
São Paulo e. nas unidades cooperadas (rotacão com a 
cana-de.:-açücar) - 1986/87. 

oeste, por exemplo, é diferente da gasolina 
vendida lia costa leste), bem como--as emis
sões dos próprios automóveis (o combustível 
já queimado), industriais, e de_ detritos tóxicos. 

Gastos 

- Em nove--áreas com sérios problemas de 
poluição com o "mau ozônio", em (Baltimore, 
Filadélfia, Los Angeles e Nova Iorque e seus 
subúrbios, Connecticut, M1.1Waukee, San Die~ 
go, Chicago e Houston), terá que haver a ven~ 
d~_ ç{(t veículos que usem combustíveis alterna
tivos. Isto vai representar um total de quase 
1 O milhões de veículos por volta do ano 2004 
(500 mil em 1995, 750 mii em I 996, e 1 
milhão a cada ano, a partir de 1997 até 2004). 
As vinte cidades com os mais sérios proble
mas de poluição terão que cortar suas emis
sões do "mau ozónio" em 3 por cento, anual
mente. 

Produção (lrff 1 Toneladas) 

Culturas 

Amendoim 
Soja 
Milho 
Arroz 
feijão 

Estado .de São Paulo ( 1) 
(A) 

380 
765 

3.096 
5<0 
288 

(1) Fonte: FIBGE_ 
(2) Est imat fva 

EUA lANÇAM PROGRAMA 
QUASE IGUAL AO PROÁLCOOL 

Cláudio Lessa 
Correspondente 

WASHINGTON -FOi uma notinha perdida 
no meio das outras, na seção de economia 
do jornal Wash{gton Post: Depois de 14 anos, 
o Governo brasileiro desiSte Oficialmente do 
programa do álcool combustível, por não ter 
como pctgar o subsídio de 40 dólares por barril 
produzido. Um programa semelhante faz parte 
do projeto de lei enviado ao Congresso dos 
EUA esta semana pelo Presidente George 
Bush. Interpretações à parte, já se sabe que 
o projeto de lei do "Ar Puro" vai dar o que 
falar. Muitos interesses grandes estarão sendo 
contrariados em nome da defesa do meio am
biente - especialmente quanto aos combus
tíveis que fazem rodar os automóveis e aniqui
lam, pouco a pouco, a saúde das pessoas. 

Hoje, nenhuma das vinte e seis maiores re
giões metropol;ltanas dos Estados Unidos pos
suem ar puro o sufici~nte para atender aos 
padrões federais de saúde. Pior a"inda: a polui-

Coper sucar ( 2) 
(B) 

160 
--,g 
16 
3.5 
1,5 

Percentagem 
B/A x 100Y. 

42,0% 
2,5% 
0,5% 
o,er. 
0,5% 

Ção do ar espalhou-se das grandes cidades 
.e _chega às comunidades rurais, incomodando 
a todos. 

O projeto de lei do. Ar Puro enviado ao Con
gresso pelo Executivo pretende dar mais força 

Para que tudo isto s_eja alcançado, terão que 
ser gastos e!"ltre 3 e ~ b~~ões de c:!ólares por 
ano, até 2010. 

à lei que entrou em vigor no final de 1970, 
e de lá para cá recebeu_ emendas em 197 4, 
i 977 e 1981 ~-com ó objeOVo de tomá-la ainda -
mais dura. O plano Bush se concentra em 
três problemas: chuva ácida, partículas sólidas 
tóxicas na atmosfera e o "mau ozónio". 

A emissão de produtos químicos que cau
sam a chuva ácida terá que ser reduzida à 
metade por volta do ano 2000. Este é um 
problema que ocorre principalmente na fron~ 
teira com o Canadá, e nos últimos anos tem 
constituído uma fonte de aúitos entre os dois 
países. Os aniéícanos, com suas indústrias, 
lançam produtos químicos à atmosfera. Esses 
produtos sofrem uma reação quúnica e volta 
à terra: _embutidos na água da chuva. 

O rt1ais- importante (e mais caro) setor con
tido no plano Bush para cuidar do meio am
biente é o ligado justamente à emissão_ de 
poluentes pelos veiculas automotores. O obje
tivo é fazer .com que todaS as cidades norte-a
mericanas, exceto as três piores, cumpram 
os padrões de qualidade do .ar estabelecidos 
quanto ao "mau ozôn.Jo" por volta do ano 
2000.. . . 

A proposta contida no plano busca arrochar 
. os pãdrões federais da emisSão dos vários ti

pos de gasolina vendidos no país (a gasolina 
~ndida no Centro-õeste do país e na costa 

A proposta prevê uma redução em duas 
fases na emissão de dióxido de enxofre e óxido 
de: nitrogénio, e um custo de cerca de 700 
milhões d.e dólares anuais nos primeiros cinco 
anos, e quase 4 bilhões de dólares anuais nos 
cinco anos subseqüentes. 

Sobre as partículas tóxicas lançadas à at-
mosfera, e que hoje em dia não sofrem qual

- _quer regulamentaÇão por paite do-Governo 
_çl._o_s _ _E(IA, cai a suSpeita de que sejam causa
doras de câncer e outros males sérios à saúde. 
O objetivo é- reduzir em 75 por cento, até -o 
final de I 995, o número de mortes por cânCer 
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causado pelas emissões tóxicas de fábricas 
e usinas. Para Isto, os poluidores terão que 
utilizar tecnologias mais availÇádas, a um cus
to em tomo dos 2 bilhões de dólares anuais .. 

O plano prevê que um milhão _de carros 
têm que estar nas ruas por volta de 1997. 
Para isso, o c::ombustivel pode ser metanol, 
etanol, gás de cozinha ou qualquer outro que 
produza menos dióxido de carbono, o prin-
cipal ingrediente do "mau '?Zônio.,. ·-

Na Universidade de Nebraska está sendo 
realizada pesquisa-para misturar etanol produ
zido a partir de milho à gasolina- que, segun
do os pesquisadores, pode reduzir as emis
sões nocivas à saúde, eriquanto melhora o 
desempenho do motor. Por ser produzida com 
milho do centro-oeste, a mistura deverá tam
bém ajudar a economia do cinturão agrícola, 
que faz intenso_ ''lobby'' em Washington para 
manter os subsídios governamentais ao setor. 

Brasil 

Entretanto, sabe-se que" o-s .exCedenteS de 
produção são poucos para a reaüzação de um 
projeto desta envergadura. De acordo com 
John Kneiss, da O:(ygenated--FUels 1\SiÇ)(:ia
tion, o Brasil tem boas chances de participar 
do desenvolvimento deste projeto. 

A Ford (possivelmente com ajuda da tecno
logia desenvolvida no Brasil, durante os <:~nos 
do Proálcool) já tem, na prancheta, um auto
móvel que funciona com metanol, etanol, ga
solina ou qualquer combinação do três. O 
computador de bordo_do carro'ajusta o tempo 
de ignição e o fluxo-de combustivel, cujO mo
tor é de injeção seqúendal de combustível. 
Oslnjetóres são maiores para perniit.ir o fluxo 
maior de metanol. ' ' · 

Como nos carros brasileirOs, o modelo pos
sui um sistema de partida a frio, já que o álcool 
precisa de mais calor para entrar em ignição, 
e com as temperaturas frias do Hemisfério 
Norte ligar um carro desses de manhã cedo 
só -com álcool seria impossível. 

As vantagens vistas pelos técnicos são--de 
uma queima mais eficiente do combustível. 
A queima mais completa acaba se traduzindo 
nurh auinento de s· a 7 por cento no desem
penho- dO motor. A segurança Contra incên
dios em acidentes de tráfegO-também melho
ra, contanto que a mistura contenha pelo_ me
nos 85 por cento de metanol. Pelo fato de 
o metanol precisar de mais calor para come
çar a queimar, os riscos são menores de uma 
explosão 'seguida de incêndio num acidente 
de trânsito. 

Como desvantagens, além- da dificuldade 
de fazer, o motor funcionar nos meses frios 
e do maior consumo em relação à gasolina 
e.ao óleo diesel (é necessário 1,8 vezes mais 
metanol do que gasolina _e 2,2 vezes mais do 
que o diesel). o fator eConômico -_o mesmo 
que determinou o "falecimento" do Proálcool 

'"no Brasil - é que surge corno mais impor
tante. O _ _metanol subsidiado custa hoje, nos 
EUA. cerca de 12 centavos de dólar por litro. 
A gasolina custa em tomo· do:;; 23 centavos 
de dólares por litro, sem subsfdto. 

Ele vataeSde a neC:eSSldade_âo uSo ae mais 
peças resístentes à corrosão (provocada pelo 

metanol) até os subsíd.iQs _do governo. Como 
o melanQl_ _é mais çaro do que a gasolina, 
os consumidores teriam que ser muito bem 
convencidos nesta economia de mercado es
cancar~da a optar pelos modelos a metanol. 
As OpÇões são iri.úmeras, e a imposição de 
fnais restrições sobre a compra de modelos 
acabaria trazendo mats dores-de-cabeça do 
que b·enefícios. 

OS VILÕES POLUIDORES 

A Lei do AI Puro tein sido o escudo que 
a Agência de Proteção ao Meio Ambiente tem 
usado desde 1970 (e que o Exe_cutivo norte-a
mericano agora pretende reforçar) para lutar 
contra vários "bandidos", entre eles os seguin
tes. 

Ozônio - Formado pela combinação da 
luz do sol com dois poluentes, o dióJddo de 
nitrogênio e os hidrocarbonetos, .o ozónio é 
descarregado no _ar em grande quantidade pe
Jos veículos automotores e pela indústria. O 

- chamado "mau ozônio~· (para distingUi-lo da 
protetora camada de ozónio que está sendo 
destrulda pelos clorofluorocarbonos na parte 
alta da atmosfera, reduzindo a proteção do 
meio ambiente aós raios solares prejudiciais). 
Os efeitOs do_ ozônio são semelhantes ao da 
fumaça do ciQarro. _ 

Monóxldo de carbono- É um gás invisí
vel produzido pela combustão incompleta_ de 
combustiveis fósseis, prindpalmi::nte a gaso
lina em veículos automotores. O monóxido 
de carbono pode provocar uma série de efei
tos prejudiciais ao corpo, tais cOmo deslocar 
o oxigênio nõ sangue;-eYitando que ele chegue 
aos tecidos do organismo. Reduzindo o nível 
de oxigênio que vai ao cérebro, o gás pode 
-d€:b(ar ·a pessoa mais lenta e limitar a destreza 
manüàl, bem como a percepção visual. Nas 
pessoas que sofrem do coração, o monóxido 
de carbono em excesso pode provocar angina. 

Dióxido de enxofre -Outro gás invisível, 
produzido-a partir da queima de_ combustiveis 
fósseis por usinas de energia elétrica e refina
rias de p_etróleo. Pessoas saudáveis, expostas 
a altas concentrações de dióxido de enxofre 
podem ·começar a tossir. Pequenas quanti
dades são suficientes para fazer com que os 
asmáticos comecem a "chiar" e que proces
s-os alérgicos variados sejam disparados. 

DiÓxido de nJtrogênlo - Mais-um ·resul
tado da queima de combustivéis fósseis (prin
cipalmente gasolina nos aut~móveis e carvão 
nas usinas de eletricidade), o dióxido de nitro

-Q'ênió fundorni maiS ou menôs.Co!-no o ozónio 
aõ prOvocar constrição e_ inflamação dos pul-
-m6es. Há a possibilidade de probiemas pul
monãres de longo Prazo com a inalação cons
tante do gás. O dióxidO de nitrogênio também 
_!nterfere nas células branc~s do. ~gue _que 
ficam em tomo dos pulmões, reduzindo a pro
teção contra infecções. · 

Poluentes perigosos - Nesta categoria 
_estão todos os poluentes que podem causar 

--doenças fjraves e/ou lesões _irreversíveis, como 
c.ã_oce.r e problemas neurológicos. Desde a as
sinatura da Lei do Ar Puro, em 1970", a EPA 
(Agência de Proteção ao Meio Ambiente) só 
regulamentou a e'missão de 2 por cento das 

329 substâncias relacionadas corilo perigo
sas. Entre as que ainda_ não foiam regulamen
tadas, há 53 que, segundo se acredita, causam 
câncer, e 145 que causari<:J;m danos ao feto. 

INDÚSTRIA PESQUISA 
MAS ESTA RECEOSA 

Jana A Zverina 
DaUPI 

Dearbom - Colocar nas ruas uma larga 
frota de carros _ffiovidos a combustiveis alter· 
nativos, que não sejam a gasolina, é um gran
de desafio para a indústria automobilística nor
te-americana, que indui também uma estra
tégia para fazer c_om que os consumidores 
comprem esse tipo de carrO. A opinião é da 
empresa Ford, que divulgou sua posição du
rante um seminário sobre energia e meto am
biente realizado esta semana, um dia depois 
de o Presidente George Bush ter divulgado 
um pacote sobre poluição ambiental- o pro
jeto de "Ar Puro" -no_qual pregou autnização 
dos combustíveis alternativos a partir de 1995. 

De acordo com esse plano, a administração 
Bush quer que a indústria automobilística dos 
Estados Unidos fabrique 500 mil veícUlos com 
combustível alternativo até 1995, devendo o 
número de veículoS desse tipo subir para 750 
mil no ano _seguinte e para um milhão em 
1997. 

FleXível 

Esses veículos seriam usados prioritaria
mente nas áreas urbanas mais poluídas, como 
Nova Iorque, Baltimore, Filadélfia, Chicago, 
Milwaukee, Houston, Greater Connecticut, Los 
Angeles e San Diego, por exemplo. Ainda não 
há nada decidido sobre como a fabricação 
desses veículos será distribuída entre as princi
pais fábricas de automóveis norte-americanas. 
As três maiores -=- que são a Ford, a General 
Motors e a Chrysler.:.... já vêm desenvolvendo 
o que _é chamado de "combustível flexível", 
ou seja, carros adaptados para utilizar_ uma 
gama de combustível que vão da gasolina e 
ao metanol, um álcool derivado do gás natural 
do carvão e da madeira. - -

Acredita-se que o álcool derivado _de gás 
natufãr Seja ã melhor Solução na busca de 
combustíveis alternativos, de acordo com os 
engenheiros da Ford. Eles _aSstnalanÍ, cporérn, 
que têm adotado unia poslção prudente dian
t~ da questão dos COJTlbustíveis alternativos, 
preferindo criar Caries capazes de usar uma 
mfstura de metanol e gasolin_a ou siinples
mente gasolina. Esse tipo de veículo seria uma 
ponte para futuros modelos movidos a com
bustíveis alternativos _apenas, embora a Ford 
assegure que ainda são necessários pelo me
nos 15 ~:!-nos de aperfeiçoamento tecnológico. 

Os engenheiroS da_Ford lembraili" que-por 
enquanto, ainda Se sabe muito pouco sObre 
que efeitos para o meio arnbíente pOderão 
ter es_ses combustíveis altemati.vos, assim co-

- -mo -outras_:_ ciuei:toes- ·como segúrança e até 
questões económicas. Na verdade, os faE:iri
cantes de autoffióv_eis estáo preocupados em 
saber corno esses no 'los veículos poderão afe
tar aquilo que eles têin obtido em grande esca· 
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la nos últimos anos _e que prezam muito: o 
lucro. Eles parecem receosos de embarcar 
em um projeto· desse tipo, que--poderá rião 
ser bem aceito pelos compradores ou ainda 
ficar à mercê da disponibilidade de um deter
minado combustível, como o-álcool por exem
plo. 

Cara 

A Ford estima que a atual geração de auto
móveis de _combustível flexível saia muito cara 
para o comprador, mesmo que os fabricantes 
recebam incentivos do governo; Um veículo 
desses sairia atualmente por cerca de 300 dó
lares a mais do que um modelo ldênticQ mo
vido a gasolina, seguhdo a Ford, podendo esta 
diferença saltar para até dois mil dólares na 
estimativa de fontes da GM. 

Além disso, o -desempenho do carro movido 
a metanol, por exemplo, não é tão bom quanto 
o do carro movido a gasolina, sem falar no 
problema da corrosão: 

Seja como for, a Ford, que no lnfcio dos 
anos 70 fabricou carros movidos a propano, 
quer fazer uma avaliação mais cuidadosa da 
questão, durante dois a três anos, antes de 
se empenhar em uma produção em mas_sa 
de carros movidos a combustíveis alternativos. 

"O fundamental para que um programa 
desse tlpo dê certo-é-que sejam respondidas 
todas as questões técnicas e de mercado antes 
de sua implantação", diz Helen Opetrauskas, 
v:ice-presidente da Ford para assuntos de meio 
ambiente e _engenharia de segurança. "'Mas 
há alguns limites. E um deles é não nos·com
prometerrnos completamente com os com
bustíveis alternativos", completa. Segundo ela, 
para pôr o projeto em andamento, a indústria 
automobilística deverá trabalhar lado a lado 
com as indústrias químicas produtoras dos 
combustíveis. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N' 20, 
DE 1989 

A .Comissão Diretoia dà Senado Federal, 
no uso de suas atribuições . regulamentares, 
e 

ConSiderando que o Auditório Petr6n10 Por
tella vem sendo utilizado quase sempre por 
terceiros, em atividades inteiramente diversas 
de s4a finalidade original; _ .. 

Considerando que a sua 4tilização terp .t~az:i
do prejuízos ao Senado Federal, quer no to
cante' às instalações do t\udi~ório, que~ c.Juarylo 
à dificuldade de compatibilizá-la com o crono
gramã de eventos de _interesse desta Casa;' 

considerando,-- aa:emaiS, a dificuldadE: de 
exercer a fiscalização do uso do Auditório, nos 
períodos de recesso, resolve: 

Art. _ 19 A ces-são das dependências do Au
ditório Patrônio Portella a terceiros, conferida 
pelo Pfii"neirõ Secretário, ·nos terrTiOS de seu 
Ato n~ 18/83, só poderá-ser autorizãda Para 
eventOs-solenes, de finalidade cultural, semi
nários e simpósios de caráter'dentífico, deSae 
que 6 ·número previsto 'de pai1ic!pantes riâo 
ultrapasse a capacidade de lotação do Audi
tório. 

Parágrafo único. o-Auditório será vistoria
do antes e após a sua utilização, devendo o 

_ requerente responsabilizar-se previamente, 
por escrito, pelos danos materiais dela decor
rentes, _sujeita.ndo-se a indenizá-los pecunia
riamente, de acordo com a valiação dos ór
gãos administrativOs do Senado. 

Art. 2" A utilização do Auditório não pode
rá ser concedida nos periodos de recesso do 
Senado Federal. 

Art. 3" Continúam em vigor as ã.utori:Za
ções já conceqidas até a pre?ente data. 

Art. 4~ Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5<- Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão Diretora, 4 de agosto de 
1989.-Nelson Carneiro -Alexandre Costa 
- J11endes Cana/e - Pompeu de Sousa -
Nabor Júnior.....:.. Antonio Luiz Maya. 

~ -Errata 

_ SE~AAIÁ !3.ERAJ.. I?"' !'lESA 
(Resenha das matérias apreciadas de }9 a 

30 de junho" de 1989- art. 269, II, do Regi
mento Interno) 

Na publicação -do- DCN (Seç:âo 11) de 
19-7-89, páginas 3479 -a 3487, nas seguintes 
partes: 

1) Na parte referente a projeto_s aprovados 
e enviados à sanção do Governo do Distrito 

·Federal: 
Na página 3480: . 
· - a) Após o Projeto de Lei do DF ri" 13, de 
198.9, onde se lê: 

Sessão: 15_-5~89 . 
Leia-se:· 

Sessão~ 15-6-89 
b) Após o Projeto de Lei do DF n" 10, de 

1989, onde se lê: 
-sessão: 27-7-89-

--Leia-se~ · 
Sessão:-2:7-6-89 
c) Onde se lê: 
Projeto de Lei do DF n'~' 11, de 1989, de 

inidativa do.'Go~ernadoi' do' DiStrito Federal 
que institui a Adicional do Imposto de Renda 

Leia-s-e: 
Projeto de Lei do DF n9 11, de 1 988,-àe 

iniciativa _do Governador- do Distrito Federai. 
que institui o Adicional do Imposto sobre ren-
das ... ,.,-c .c···-~····· 

2J N~ parte.refe~erite~ajJrojetpS-_aprovados 
~ e'nviado.s ,à-Pf9ii1ulgação:· 

Na página 3480:. 
- a) Onde se l&i . 
' PrOjeto 'ct~ 'Resoluçao n<'28, de-1989, <Jue 
a_ytoriz~ a RepUblica Federativa do Brasil, atra· 
vês do MinistériO Oa Aeronáutica, a realizar 
operação no valor ,.. 

Leia-se: 
Projeto de Resolu'çâo n9.28, de 1989, qUe 

autorfza a República Federativa do Brasil, atra
vés do Ministério da Aeronáutica, a realizar 

-Operação de crédito-eXieinCi no -valor de_... __ 
b) No PÍ'ojeto de Resolu_ção n" 33, de 1989, 

onde se lê: 
... _em substitUição a 21.221.939,00 Obriga

ções do Tesouro daquele EStado da Bahia 
-OTBA -

Leia-se: 
,..em substituição a 21.221.939,"00 Obriga

ções do Tesouro do Estado da Bahia_ - OT
BA 

Na página 3481: 
c) Onde se lê: __ _ _ 
Projeto de Resolução n9 44, de 19_89, que 

autoriz.a o Governo dO Estado de Alagoas a 

Leia-se: . _ _ 
Projeto de Resolução n9 43, de 1989, que 

autoriza o Govefnõ do Estado de Alagoas a 

b) No Projeto de Resolução n~ 44, de 1989, 
que autorizâ a Prefeitura Municipal de lrecê, 
onde se lê: · 

... no valor correspondente a 168:00,00 
Leia·se: 

...no valor correspondente, em cruzados no
vos, a 168.000,00 ... 

3) Na parte referente a projetas aprovados 
e enviados à Câmara dos Deputados: 

Na página 3481: 
a) No Projeto de Lei do Senado n~ 34, de 

1989, onde s_e_iê: ~--
~.petróleo e álcool etílico combustível ... 

Leia-se:. . 
... petróleo e álcool etilico hidratado combus

tível -· 
b) Onáe se lê: _ 
SUbStitutivo ao Projeto de Lei da Câmara 

n'42, de 1989~ ... 
Leia-se: . , . _ _ . . 

Substitutixo_ ao Proje!o. de LeL da Câmara 
n'42, de 1988 .... . . _ . . ... 

4) Na part~ referente_ a projetes declarados 
· prejudicados e encaminhados ao arquivo. 

Na página 3282: 
a) Onde se_ lê: 
Projeto de Lei da çâm~-rã_'n? 243, de 1983 

(n" 6.200/82, na Çasa de_ origem), que altera 
a L# n• 3.373,_de 12_deJ958 ·'· · 

Leia-se: _ _ 
Projeto de Lei da Cámara n~ 243, de 1983 

, (n~ 6.200/82, na Casa de origem), que altera 
-a Lei n" 3.373, de 12 de março de 1958 -· 

M!NaTA DE CONVÊNIO ENTRE O 
SENADO FEDERAL E A AO\DEMIA 
BRASILJENSE DE LETRAS. 

Relator: Senador Divaldo Suruag)r _ 
Trata-se de proposta de convênto a ser fir· 

-mado entre o Senado Federal e a Academia 
· Brasiliense de Letras, visando a impressão da 

i'evista daquela instituição, em Continuidade 
ao que já havia sendo feito. 

Sua periodicidade, conforrne foi escfarecido 
·· pelo presidente da Academia, será semestral 
com a tiragem de 1.500 êXeiTJplaieS- e sem 
firiS lucrativos, deStiriàda a entidades literárias 
e afins. · 

Créió ser de interesse para esta CáSa a cele-
bração do presente convênio. 

E o parecer. 
81\'W:- Dívaldo Suruagy, -Relator. 

ConVênio celebrado_ entre o Senado Fede-
ral, por sua Mesa Diretora e a Academia Brasi
liense de Letras, ambos representados por 
seus presidentes, como adiante se declara. 
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Entre o Senado Federal e a Academia Brasi
. liense de Letras fica ajustado o presente con
vênio, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

1) O objetivo deste convênio é a publicaÇão 
pelo Senado Federal, através de seu Centro 
Gráfico, da Revista da Academia BrasilienSe 
de Letras, ta1 vem sendo feito, em cumpri
mento e ajustes anteriores, desde o n9 3 dessa 
publicação, editado em outubro de 1983. 

2) A revista, cuja periodicidade será semes
tral, é publicada sob exclusiva responsabili
dade editorial da Diretoria da Academia Brasi
liense de Letras. 

3) De cada número constará que a publica
ção é impressa na CentrO Gráfico--ao Senado 
Federal, e sob o patrocínio dessa Casa legis
lativa. 

4) A tiragem será de 1.500 exemplares, 
com a mesma forma dos números anteriores, 
e a distribuição não será feita sob venda ao 
público, mas por distribuição dirigida a acade
mias, entidades literárias, escritores, universi
dades, departamentos e órgãos culturais do 
Brasil no exterior, bibliotecas, imprensa espe
cializada, encargo assumido exdusivamente 
pela Academia. De cada número serão reser
vados exemplares a serem distribuídos pela 
Mesa do Senado Federal. 

Brasília, 6 de junho de 1989. - "SEinador 
Nelson Carneiro, Presidente do Senado fede
ral - Antonio Carlos OsÓiio, Presidente da 
Academia Brasiliense de Letras. 

157~ Reunião do Conselho 
de Supervisão do Cegraf 

Às dezessete horas do cUa treze de junho 
de mil novecentos e oitenta e nove, na sala 
de reuniões da Consultaria Geral do Senado 
Federal, sob a Presidência do llustríssimo Sr. 
Pedro Cavalcanti D'Albuquerque, Vice-Presi
dente deSte Conselho de Supe!Visão, reuniu
se o Conselho de Supervisão do Centro Grá~ 
fico do Senado Federal em sua centésima 
qüinquagésima sétima reunião. Presentes no 
momento_os Conselheiros Ney Madeira, Elpí
dio Vianna Neto e Agadel da Silva Maia. Na 
oportunidade, o Sr. Presidente justificou a au~ 
sência da Conselheira Olívia de Melo Souz_a, 
que se_ encontra em gozo de licença especial 
durante o período de 23~5 a 23~ 7 e solicitou 
à Secretaria que procedesse à leitura dos pare~ 
ceres favoráveis, já emitidos anteriormente 
nos processos n<:S 2276/88-7; 281/89-1 e 189 
- Cegraf, referentes, respectivamente, à Pres
tação de Contas do 39 e 49 TrimestreS de -1988 
e ao Balanço Geral do :cegraf do mesmo ano. 
O Senhor Diretor Executivo do Cegraf aduziu 
considerações sobre os aludidos processos, 
tendo o Conselho, por unanimidade, aprovado 
as prestações de contas e o Balanço Geral 
deste órgão. Passando-se ao quarto item da 
pauta, o Sr. Presidente concedeu a pala~ 
vra ao Sr. Ney Madeira, que apresentou 
parecer sobre o proces_so n~ 1614f77 -6 Cegraf 
- relativo à solicitaÇão do servidor Felipe 
Queiroz de Carvalho. Em seu relatório, o Con~ 
selheiro discorreu sobre o processo da solici
tação de devolução do Imposto de Renda reti
do na fonte, efetuado indevidamente, quando 

da conversão de licença~prêmio em espécie, 
e conduiu que, após exame da legislaçao, nao 
deve ocorrer incidência de_ imposto na fonte 
sobre a compensação fmanceira pós licença
prêmio não gozada regularmente. Explicou 
aind~ que o interessado deverá requerer o res~ 
sarcimento da devida importância, diretamen
te_ na Recei~ Federal. O Con_s.el_ho manifes~ 
-tou~se favoravelmente ao parecer do Canse~ 
lheiro. Sobre o processo n9 1381/89-4-Ce~ 
graf, referente à concorrência para aquisição 
de papéis e cartões para uso no Cegraf, foi 
procedida uma análise optando pela aprova~ 
ção e considerando também o fato do mesmo 
já ter autorizado ad referendumdo Conselho 
pelo Sr. Primeiro Secretário e Presidente do 
Cons~lho de Supervisão. A seguir, o Sr. Ney 
Madeira devolveu o processo n" 13322/88-5 
- Cegtâf, à secretaria do Conselho para que 
fosse providenciada, junto à Direção do Ce
graf, a anexação do processo~base dq pedido. 
Passando-se ao sétimo_ item da pauta, o Sr. 
Elpídio Vianna fez referência ao processo n9 
0558189-3 - Cegraf, sobre aquisição de pe
ç~ para compositoras Unotipo, também sen
do aprovado. O Conselho decidiu recomendar 
à Dtreção do Cegraf que-, em relação a Toma
das de Preços onde compareça apenas uma 
firma, deve-se, por-precaução, cancelar o-Cer
t:trne_e e~omov~r um segundo, desde que essa 
decisão não seja prejudicial ao órgão no que 
se refere_ à aquisição do bem licitado. Quanto 
ao processo n" 2316/88-9 - Cegraf, concer~ 
nente à solicitação da Fundação do Serviço 
Social do Distrito Federal, fOi reconhecida a 
importância para a sociedade de tal convênio 
e, após discussão para se chegar a um con~ 
senso, o Conselho decidiu pelo sobrestamen
to do processo até que a Administração do 
e uma minuta do convênio _a ser firmado entre 
as partes. Foi dada a palavra, novamente, ao 
Sr. Presidente, que apresentou parecer exten
sivo aos processos n~· 1915/86~0 (Evilázio Ba
tista Borges); 1911/86-4 (Pedro dos Santos 
Felipé); 1913/86-7 (José de Souza Pinto Sobri
nho); 1912/86-0 (Carie..... Farias Ouro de Carva
lho), todos referentes à Acumulação de Car
gos. Em seu parecer o Conselheiro, após vá
rias citações jurisprudenciais, concluiu com 
os seguintes tópicos: "a) imPOssibilidade de 
dar~se caráter repristinatór!o à legislação infra
constítucional tacitámenfe revogada, confor
me princípio ínSito _na Lei de Introdução do 
Código Civil, o que torna imprOcedente a invo~ 
caÇão com base no art. 192, da Lei n~ 1.711, 
de 1952, e n6 art. 10 do Decreto n" 35.956, 
de 1964, impeditivada da percepção cumu
lativa de proventos de aposentadoria com ven~ 
cimentos de cargos ou empregos· públicos; 
b) a anomia constituCional, em relação a qual
quer proibição de acumulação de proventos; 
c) a precariedade da extensão analógica do 
entendimento, contraditado por algumas esfe~ 
ras administrativas, que -consideram os pro
ventos, no regime da Constituição de 1967 
(com a Emenda n" 1/69) presumivelmente 
inacuniuláveis; d) intencionalidade do legisla
dor, na interpretação autêntica, favorável à am
pla ãCumulação de proventos com retribui~ 
ções de cargos ou empregos públicos; e) a 

logicidade jurícUca que distingue atividade de 
inatividade, no que tange_ à estrita_ vedaçao 
de acumulação em re[erência a cargos, em~ 
pregos e funções; f) a conveniência, para o 
poder público, da_ utilização dos serviços de 
aposentados; g) a intangibilidade do direito 
aos proventos de aposentadoria, como ele
mepto. concreto inc_Q!Porado_ ao patrim6nio 
do inativo, insuscetível de violação, salvo por 
expressa determinação constitucional; h) a im
praticabilidade de atentar-se contra o direito 
aos pfoventos, seja por lei ou pela via de inter
pretação jurídica; i) a eqüidade em relação 
ao posicionamento dO Poder Executivo. Assim 
sendo, entendemos procedenteS as ãlegaçôes 
dos postulantes, reconhecendo-lhes o direito 
de permanência nO exercício dos respectivos 
cargos ou empregos; sem prejuízo das corres
pOndentes retribuições e proventos que façam 
jus". Após consideração o Cons.elho dicidiu 
pelo não prosseguimento dos proceSsos em 
epígrafe, até que a Presidência do Senado F e
dera! decida sobre processo idêntico aberto 
pela Administração do Senado. Continuando, 
o Sr. Pedro Cavalcanti apresentou novo pare
cer sobre o processo n" 1900/86-2, referente 
à acumulação de cargos do Servidor Argemíro 
Castelo Branco T olentino, tecendo vários co
mentários, concluiu afirmando que "a inicia
tiva referente à_ aposentadoria do servidor deve 
obedecer ao exclusivo interes_se da Adminis~ 
tração; "considerando que não existe neÕhum 
impedimento legal para que o s~nridor conti~ 
nue exercendo suas atividades, embora apo
sentado pelo JNPS. Após diScussões em torno 
do assunto, o Conselho decidiu aceitar a su
gestão do Conselheiro e enviar o processo 
à Administração do Cegraf para as providên~ 
cias cabíveis. Nada mais havendo _a tratar, 
agradecendo a presença de todos, o Sr. Presi
dente declarou encerrada a reunião e, para 
constar, eu Mauricio Silva, Secretário deste 

_ Conselho de_SuperviSáo, lavrei a presente Ata 
ql!e depois de lida e aprovada, será assinada 
por todos os membros presentes. Brasffia, 15 
de junho de 1989. -Pedro Cavalcanti D'Albu~ 
quer que Neto, Presidente em exercício- Ney 
Madeira, Conselheiro - Bpídio Vlanna Neto, 
ConselheirO. ~ 

158• Reunião do Conselho 
de Supervisão do Cegraf 

_ Às dezesseis horas e trinta minutos _do dic:. 
quatro de julho de mil novecentos e oitenta 
-e nove; na sala de reurliáes da Consultaria 
Geral Qo Senado Federal, reuniu-se o Cõnse~ 
lho de Supervisã-o do Centro Gráfico do Sena
do Federal em sua centésima qüinquagésima 
oitava reunião, sob a Presidência- do Tiustrfs. 
simo S_enhor Pedro.Cavalcanti D'Aibuquerque 
Neto, Vice-Presidente deste Conselho de Su
pervisão. Presentes os Conselheiros Ne,Y Ma
deira, Elpídio Vianna Neto e Agaciel da Silva 
Maia. Na oportunidade, o Sr. Presidente justifi
cou a ausência da Conselheira Olívia de Melo 
Souza, que se encontra em gozo de licença 
especial durante_ o periodo de 23-5 a 23-7. 
A finalidade da reunião girou em torno das 
considerações e análises dos processos nos 
0852/89,- referente à Tornada de Preços n~ 
7/89, aquisição de papéis e cartões, tendo co-" 
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mo relator o Sr. Elpídio Vtanna Neto; 0655/89, 
relativo à Tomada de Preços n9 6/89,- para 
aquisição de filmes e papéis gráficos e produ
tos químicos, apreciado pelo Conselheiro Pe
dro Cavalcanti O' Albuquerque Neto e ao pro
cesso referente ao Plano de Saúde do Cegraf, 
relatado pelo Sr. Ney Madeira e aprovado pelo 
Conselho, sendo, a seguir, encaminhada a mi
nuta do Ato ao Sr. Presidente do Consclho, 
Senador Mendes Canale, para ser assinada. 
Todos os processos com pareceres favoráveis, 
aprovados pelo CõnseJho. Em relação à To-

mada de Preços no 2/89, chapa de alumínio 
pré-Sertsibilizada, o processo foi retirado da 
pauta a pedido do Relator Ney Madeira, deven
do ser relatado na próxima reunião do Cole
giada. Logo a seguir, o Sr. J;:>iretor Executivo 
do Cegraf, Dr. Agaciel da Silva Maia, submeteu 
à consideração do COnselho uma Exposição 
de Motivos sobre a situação de retribuição dos 
EstagiárioS Bolsistas, face a _extinção do Salá
rio Mínimo de R·eferência1 e propôs a correr;ão 
da mesma- retnbuição em 48,00% (quarenta 
e oito por ceilto) a partir do mês de junho 

do corrente ano, em razão dos motivos expos
tos. O Conselho aprovou a proposta Por unani
midade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente deu por encerrada a Reuni:ão e Eu, 
Ao~an A Ç .. Madruga, Secretário, a ad hoc 
deste Conselho, lavrei a presente Ata que, de
pois de lida e aprovada, será assinada por to
dos os presentes. 

Br_~~?·-7 dejLillro de. I 9_89. -_:_pedro Cavai
canil D'Albuquerque Neto, Presidente em 
e>çercído ~ fjey Mildeira, Conse1heiro -Elpí-
dfo· W~nna Neto, ConSelheiro. -: 
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SENADO FEDERAL 
RESOLUÇÃO N• 39, DE 1989 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará contratar operação de empréstimo externo 
no valor de DM 15,000,000.00 (quinze milhões de marcos alemães), junto ao Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau- KFW 

RETIFlCAÇÃO 

Na publicação feita no DCN (Seção TI) de 1 •-7-89, 3' coluna, pág. 3.319, no art. 1 ', 
Onde se lê: --- __ _ 

... Constituição Federal, a contratar operação ... 
Leia-se: 

... Constituição Federal, com a garantia da União a contratar operação ... 

l-ATA DA 105" SESSÃO, EM 8 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. J9 Secretário 
da Câmara dos Deputados 

Encaminhando iJ revisão do Senado Fe
deral autógrafos dos seguintes projetos: 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 24,- de 
1989 {no 2.123/89, na Casa de origem}, 
que dispõe sobre a gratificação extraor
dinâria dos servidores do Tribunal de Con
tas da União, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 25, de 
1989 (n" 2.236/89, na Casa de origem), 
que altera a redação do inciso 1, alínea b, 
do art. 32, da Lei n~ 7 .729, de 16 de janeiro 

-SUMÁRIO 

de 1989; ·para incluir o Município de José 
de Freitas na jurisdição da Junta de Conci~ 
Ilação e Julgamento de Teresina- PI. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 26, de 
19&9, (n~ 889/89; nã Casa de origem), que 
denomina "RodOvia Mário Andreazza" a 
Rodovia BR~23Cf- Transamazônica. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 27, de 
1989 (n9 1.455/89, na-casa de ó_"rigem), 
que altera a composiçãÇ> e a organização 
intérrl"<il." ao Tfibunal Regióhal do Trabalho 
da I2~Região, cria cargos, e dá outras pro-

-_0dências. -
-Projeto de Lei da Câmara no:> 28, de 

1989,--(n" -1.640/8"9; na- Casa de origem), 
que dispõe sobre a criação de cargos no 
Quadro Permanente de Pessoal da Secre~ 
tarià do TribUnal Regional do Trabalho da 
16' Região, com sede em São Lu_is- MA, 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 29, de 
1989,_ (n9 1.459!89, na Casã de origem), 
que cria carçro na Procuradoria Regional 
do Trabalho da 16~ Região, em São Luis 
-Maranhão. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 30, de 
1989, (n"' 1.319/88, na Casa de origem), 
que dá nova redação à alínea b do inciso 
I do§ 1"' do art. 1" do Decreto-Lei n~ 2355, 
de 27 de agosto de 1987. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 31 , de 
1989, (n9 1.110/89, na Casa de origem), 
que disciplina o incls_o_ LXXVl do art. 5" 
da Constituição- da República Federativa 
do Brasil, alterando a redação do an. 30 
da Lei n" 6.015, de 31 de dezembro de 
1973. 

1.2.2- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n~ 212/89 

------~-----__ ..._ 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Feder<~ I 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JQSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativ.o 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Di reter Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COU_nNHQ MADRUGA 
Díretor Adjunto-

- Complemeritar, de inidaUva da Comis
são Diretora, .que dá nova redação ao$ dis
positivos que menciona para adequar as 
Leis Complementares noS 19, de 25 de ju
nho de 1974, e 26 .. de 11 de setembro 
de 1975, ao disposto no art. 239 da Consti-
tuição. _ 

-Projeto de Lei do Senado n~ 213/89, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que al
tera ·dispositivos da Consolid.:,ção das Leis 
do Trabalho, .aprovada pelo DeCreto-Lei n9 
5.452, de_ 1" de mato cje 1943, de acordo 
com o artigo 7o e seus inCisos da Consti
tuição Federal, e dá outras providêricias. 

-Projeto de Lei do Senado n? 214/89 
- Complementar, de iniciativa da Comis-
são Diretora, que dispõe sobre a proteção 
da relação de emprego contra a d_ispensa 
arbitrária ou sem justa causa, e dá oUtras 
providências. __ 

-Projeto de Lei do Senado n~-215/89, 
de autoria do Senador Edison Lobão, que 
'dispõe sobre a remuneração profissional 
mínima dos professores das ínstittiiÇões 
públicas do ensino de 1 ~ e 29 graus, e dá 
outras providências._ · 

-Projeto de Lei dO Senado nh 216/89, 
de autoria do Sencidof Mauro Borges, ·que 
altera o art 25 da Lei no 7.492, de 16 de 
junho de 1966. 

1.2.3 - ComuniC!ações da Presidên
cia 

-Aprovação, pela Comissão _Qiretora, 
do Requerimento- no 397/89, de informa
ções, de autoria do Senador Mauricio Cor
rêa. 

-Recebimento das Mensagens n? s 168 
e 169/89 (n""' 3_9l_e 392/89, na origem), 
pelas quais o Senhor Presidente da_ Repú
blica propõe, respectivamente, seja auto_r(
zada a União a contratar operações de cré
dito_extemo destinadas a financiar a impor
tação de equipamentos de radioterapia pa
ra o programa de reequipamento de hoSpi
tais de oncologia e que seja autorizado o 
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CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
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ASSINATURAS 

.Semestral .....•.... : ............. .'" ........................ NCz$ 9,32' 

Exemplar Avulso ..................... _. .............. : ..... NCz$ 0,06 
.T1ragem. 2.200-exemplar_e$:. -

_ Governo do_ Estado de Minas Gerais a ele
WIX temporariamente o limite:_ de si;:u E;:n.~ivi
damento e assumir obrigação jun,to ao 
Banco _Centr.,I P,ara operação que espe-
cific.a. , · 

1.2.4 ~Discursos do Expediente 

SENADOR JOÃO "')'RA - Efeitos das 
---enchentes no Esta dó ~de Alagoas. 

SEI'IADOR LO(JRJVAL BAPTISTA --' 
Entrevista concedida ao .Jornal do Brasil 
pelo Dr. Aloysio Campos da PM Júnior; 
na qual defendeu a tese "A medidna nã-o· 
é comércio" •. 

1.3'--0RD!õ:M DO OlA .· 
Reciu~rimento n" 395, de_1989, de auto

ria dp Senador Ronan Tito, solicitando, nos 
te:ano.s do art. 172, L do Regimento Interno, 

- a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei .da Ci1rç..ar_a n? 39, _de 1986 (n? 
6.777/85, na Casa de origem), que institui 
o Programa Nacional de Minerais Estraté
gicos, e dá outras providências. Apreciação 
adiada em virtude da falta de quorum para 

__ o prosseguimento da sessão. 
Projeto de Lei da Cãmara n" 121, de 

1984 {n~ 496179, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a aplicação obrfgatôria da jor
nada-padrão de trabalho (arts. 58 e 61 da 
Consolidação dqs_Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 1" de 
maio de 1943), aos vigilantes ou guardas 
de segurança em est<;~.belecimentos_de .cré
çli!O. Prefudicialidade 'sobre.stada em virtu
de de inexistênda_de_ ciuOrumpara prosse
guimento da sessão. _· 

Profeta de Lel da Câmara n9 128, de 
1984 (n" 54 7 n9, na Càsa de origem), _que 
altera dispOSitivos -da -Co"nsolidação .das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei no 5.452, de 1? de maiq de 1943, 
dispondo sobre o trabalho no tum o _e _o exe
cutado em condições de insalubridade. 
Prejudícialída4e _sobre.stada em virtude da 
inexistência de quorum para o prossegui
mento da sessão. 

. rrojeto de i..etdo_ Senado n~ 47, de 
_1 986.-:- Cômplementar, de a·utoria d~ Se
nâdor NelSóri came·irO; Que ii-itrOdüz niédi
fl~açãq nà L~i. Çompl~iner:t?r nn: 26, de 
11 de setembro de_1975, que unificou o 
Pis-Pasep. Prejudicialidade sobrestada em 
virtude dã _inexistência de quorum para 
prosseguimento da sessão. 

Parecer da Comissão do Distrito Fede
ral, sobre a Mensagem n? 132,. de 1989_ 
(n~ 287/89, na origem), de 22 de junho 
'Cio corrente ano, pela ·qilcil o senhôr ltre'sí
<ier'lte da Repúbl-ica submete à deliberaçãO 
do Senado a esColha. do DõutorWanderley 
Vallim da. Silva, para exerCer o cafgo. "de 
vice-govemador do. Distrito Federal. Apre
ciação adiada em virtude da falta de quo
rum para o prosseguimento da sessão. 

1.3.1- Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão . ' ~ ~ ~ . 

1.4-ENCERRAMENTO •. 

2- DISCURSOS F;ROFERIDOS 
EM SESSÕES ~IÇlR,ES, , 

-::-Do Senador Jutahy MagalhãeS, 'pro--
nunciado na sessão de 3-'8-89. 
-_-Do Senador Jarbas Passarinho, pro-

nundado na sessão de 4-8-89. --~ 
-Do Senador Cid Sabóia dEi Carvalho, 

pronunciado na sessão- de 4-8-89. 
-Do Senador Jutahy Magalh~es, pro-

nunciado na sessão d'e 4-8-89. ' 

3-Al'AS DECOMISSÕES. 

4- CONSELHO D'é"ADMÍNIS-
TRAÇÃO DO SENADO FEDERAL 

-Ata da reunião ordinária do Conselho. 

5 -MESA DIRETORA 

6 - i..IDERES E VICE-LlDEREs DE 
PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMIS-
SÕES PERMANENTES .. .. 
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Ata da 1 os~ Sessão, e"m 8 de agosto de 1989 
3~ Sessãó Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS; ACHAM·SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Nabor Júnior- Leopoldo Peres- Odacir 
Soares - Rona1do Aragão -João Menezes 
- Jarbas Passarinho - Moisés Abrão - An
tonio Luiz Maya- Alexandre Costa- Edison 
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues 
-Afonso Sancho - tid Sabói8 ·de- Caivãlho 
-Carlos Alberto- Lavoisier Maia- Marcon-
des Gadelha- Humberto Lucena- Raimun
do Lira - Marco Maciel - Ney Maranhão 
-Mansueto de Lavor ~João Lyra- Diva1do 
Suruagy -·Albano FrancO- FrãndsC:o Ro
llemberg- Lourival Baptista __:Jutahy Maga
Dlães ...;._José Ignácio Ferreira..:...._ Gerson Ca
mata -·João Calmon - Jamil Haddad -
Nelson C:ã:rrleirO _;_AJfredo Cámpris -_ Ronan 
Tito - Mauro Borges - lran Sàraíva - lra
puan Costa Junior - Pompeu de Sousa -
Mauricio Corrêa - Meira Filho- Rachid Sal
danha Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves 
-José Richa -José Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDEN1E (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o compare:ci
mento de. 46 Srs._Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1 ~ Secretário ir.f prOêeder à -leitura 
do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofícios 
Do Sr'. 1~> Secretário da Cãnia~ dos De

putados, encaminhando à revisão do Se
nado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 24, de 1989 

(N• 2.123189, na Casa de origem) 
(De iniciativa do 

Tribunal de Contas da União) 

Dispõe sobre a GratifiCação Extrt!ordi
náda dos servidores do Tribunal de Con
tas da CJnião e dá ouúas providências. 

O CongreSSO Nacional decreta: 
Art. 1 '? Fica instituída a Gratificação Ex

traordinária dos servidores do Quadro e da 
Tabe1a Permanentes da Secretaria-Geral do 
Tribunal de COntas da União, até o limite de 
170% (cento e setenta por cento) sobre os 
valores dos respectivos padrões ou· referên
cias, na conformidade de critérios estabele
cidos em resolução do Tnbunal. 

Parágrafo único. Não se befidarão do dis
posto neste artigo os funcionários ocupantes 

de cargo de Analista de Finanças e Controle 
Exterrtó do Quadro Permanente da Secretaria 
Geral do T ribUnã.I de Corltas da- União e os 
servidores ocupantes de empregos de sua Ta
bela de Especialistas Contratados. ---

Art. 2-'? -Sorriente se cOncederá a Gratifi
cação EXtraordinária aos funcionários no efeli
vo exercício, no Tribunal, dos respectivos car
gos ou empregos. 

Parágrafo único. Considerar-se-ão como 
de efetivo exerddo para os fins deste artigo, 
exclusivamente, os afastamentos em virtude 
de: 

a) férias; 
.f?)_ c:asameilto; 
c) luto; 
â)- licençaS ·para tratamento 'de saúde, à 

gestante, à paternidade ou em decorrência de 
acldente em serviço; 

e) liceri_çà espeCial; e 
f) deslocamento em razão de serviço. 
Art. 3? A GratificaçãO Extraordinária, so

bre a qual incidirá o desconto previdenciário, 
será incorporada aos proventos do funcionário 
aposentado, estendendo-se_ aos atuais inali
vos; 

Parágrafo únlcõ. O valor a ser incorporado 
será o Correspondente à rriédiã dos percen
tuais atribuídos ao funcionário, nos doze me
ses imediatamente anteriores à inativação. 

Art 4~ · A concessão da GratifiC:a:S:ão Ex
traordinária não exclui a percepção cumulativa 
de outras gratificações a que façam jus legal
mente os funcionários e servidores alcança
dos por esta lei, observado o limite máximo 
de que trata o inciso XI do art. 37 da Consti
tuição da República Federativa do Brasil. 

Art. 5" As despesas resultantes da _execu
ção desta lei correrão à conta das dotações 
consignadas, no Orçamento da União, para 
o Tribunal de Contas da União. 

M. 69 ~Esta_Iei entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo, quanto a seus 
efeitos pecuniários, a partir de 25 de abril de 
1989. 

Art. 79 Revogam-se as disposições _em 
c:OOtrárto. 

MENSAGEM N; 1-GPJ89, 
DE 26 DE ABRIL DE 1989 ~ 

(Do Tribunal de Contas da União) 
Senhor Presidente, 
Temos a honra de submeter à apreciação 

do Poder Legislativo, por intermédio de V. EX', 
nOs termos" do art. 9ô, inCiSo n: alínea b de 
o art 73 da Coh:stituiçãO~da República Fede~ 
ràti'la do Brasil, o anexo projeto de lei, acom

-panhado de justificativa, que institui, no ãmbito 
do-Tribunal de Contas da União, a Gratificação 
Extraordinária dos servidores dessa Corte de 
Contas. 

Por oportuno, informamos que a medida 
ora proposta foi aprovada, por unamniidade. 
pelo plenário do Tribunal, em sessão adminis

-trativa reajizada nesta data. 
Aproveitamos o ensejo -para ·renovar a V, 
~ nossos protestos de alta considerãção e 
distinguido apreço. -Alberto Hoffmann, Pre
sidente, 

LEGISLAÇÃO errADA . 

CONSillUIÇÃO-DA ~ 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 -

TITULO III 

Da Organização do Estado 

CAPÍTULO VII 
Da Administração Pública_ 

SEÇÃOJ 
Disposições Gerais 

Art. 37. A administração pública direta, 
- indireta ou fundacional, de qualquer dos Pode
res da União, ·dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, obedecerá aos_ princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e, também, ao seguinte: 
···············----·-----·-----

XI- a lei fixará o limite máximo e a relação 
de valores entre a maior e a menor remune:... 
ração dos servidores públicos, observados, co
mo limites máximos e no âmbito dos respec
tivos poderes os valores percebidos como re
muneração, em espécie a qualquer título, por 
membros do Congresso Nacional, Ministros 
de Estado e Minístros do Supf-eino Tribunal 
Federal e seus_ correspondel-ites nos Estados, 
no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos 
Municípios, os valores percebidos como re
muneração, em espécie, pelo Prefeito; 

......................................... ___ _ 
DECRETO-LEI N• 2.389, 

~ DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987 

Transforma,"" no'TribunaJ de COntas da 
Gm'ãO, os ·cargos que espedfica, e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art. 55, item DI, da 
Constituição, decreta: 

Art. 1 ~ Ficam tranforn1ados, no Quadro 
Permanente do Tnbunal de Contas da União, 
os cargos de Técnico de Controle Externo e 
Auxiliar de Controle ExternO em cargos de 
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Analista de Finanças e Controle Externo, de 
nível superior, e de Técnico de Finanças e 
Controle Externo, de nível médio, nos termos 
dos Anexos I e ll deste de<:reto-lei. 

Art. 2~ O vendme-nto inidãl do cargo de _ 
Analista de Finanças e Controle Externo_é de 
Cz$ 10.016,60, CorresPondente ao de 3"_clas
se, Padrão I, índice 100 da Tabela de Escalona
mento Vertical constante_ do Anexo III do De
creto-Lei n~ 2225, de 10 de janeiro de 1985, 
e servirá de base para a fixação de valor dos 
demais vencimentos de ocupantes dos cargos 
de que trata este_de_creto-lei. 

LEI N• 7.753, DE 14 DE ABRIL DE 1989-

Dlspõe sobre a Gratificação Extraordi
nária dos Ser.tidores do Supremo Tribu
nal Federal e dá ou_traS j:Jiovidências. ---

LEI N' 7.756, DE 24 DE ABRIL DE 1989 

Dispõe sobre a Gratificação Extraordi
nária dos servidores da Secretaria do Tri
bunal de Justiça e dos Ofícios Judiciais 
do Dlsúfto Fedei' d/ e dos TerritóriOs e dá 
outras providências. 

LEI N> 7.757, DE 24 DE ABRIL DE 1989 

Institui GratificáÇãõ EXtreiordinári8 aos 
servidores do Tribunal Federal de Recur
sos, da JustJ"ça Federal de Primeira Instân-

LEIN?7,761,-DE24 DE ABRIL_ DE 1989 da, presentes os Excelentíssimos Senhores 
- JVünistros Guimarães Falcão, Barata Silva, Mar-

DiSpõe sobre a Oratíficação Extraordi- ceio Pimentel, Marco Aurélio, Orlando Teixeira 
náriadosservidoresdo.MinistérioPúblíco ---da Costa, José Ajuricaba, Ermes Pedro Pe
da União e dá outras providências. drassani, Almir Pazzianotto, José Carlos da 

Fonseca, Aurélio Mendes de Oliveira e Antônio 
Amaral, ao considerar o pedido formulado pe
lo Exm9 Sr. Juiz Presidente do Tribunal Regio
nal do Trabalho da Sétima Região, no Pro

...... ;;. .•..... , .•.. ;;-; .......... , ..... ,~ .... ~ ............ ___ ,_.~·~ ....... _ 
(À Comissão de Constitw"ção; JUstiça 

e Cidadania.) 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
l'l" 25 DE 1989 

(n" 2.236/89, na Casa de origem) 
(De iniCiativa do 

Tribunal Superior do Trabalho) 

Altera a _redação do inciso I. alínea b, 
doart. 32, da Lei n9 7. 729, de 16 de Janeiro 
de 1989, para incluir o Municipio de José 
de Freitas na jilrisd1"ção da Junta de! Conw 
cüiação e Julgamento de Teresina .::...-pf. 

O Congresso Nacional decreta: __ 
- Art 1" O inciso I, alínea b, do art. 32, 

da Lei n" 7.729, de 16 de janeiro de 1989, 
passa a vigorar corr. a seguinte redaç~Çl: 

"Ait. 32 ........ :c .. c ...................................... .. 
b) ................................................................ .. 

--- cesso Administrativo TST no 7.116/89, -resol
veu, por maioria, nos_termos dos arts. 61, 96, 
item II, alínea d da Constituição Federal, bem 
como o art. 18, item- XXIX do Regimento Inter
no deste Tribunal, encaminhar ao Presidente 
da Câmara dos Deputados o projeto de lei 
vi_sançio a alteração dp inciso I, item b, art. 

. 32, da Le! n~ 7.7_~9, de~ 6-1-89,ya~a a ins~ão 
do Município de José de Freitas na jurisdição 
das Juntas de Conciliação- e JulgamentO de 
Te resina --:--Piauí- Décima Sexta Regiao. 

Sala- das Sessões, 24 de abril de 1989. -
Neide A. Borges Feirtiira, Secretáriã:-do Tribu-
fial PlenO. - -c- • 

LEGISLAÇÃO aTADA 
CONSNGIÇÃO DA 

REPÚBUCA FEPERATIVA DO BRASIL 
'''"''''''''''''"~•; •• t.-.•• ~ ••• ,._ •• ,..-;.;...;.,-..-;;;..,,.,,. ........ H,__,_...., __ ,_,_,. 

1-Teresina: o respectivo município e 
os de Altos, Demerval Lobão, Campo -
Maior, José de Freitas, Monsenhor Gil e 

·União; e no Estado do_ Maranhão o de 
Timon;" 

_:_: TITULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

. . . 

CAPITULO III. 
Arl 2° Esta lei entra em vigor _na data de 

sua publicação. 
Art. 3" Revogam-se as disposições em 

- Contrário: · 

OF. STST. GDG. GP. N' 139/89 

Do Poder Judiciário 

SEÇÃOI 
-- Disposições Gerais _ 

cia e dá outras providências. Exmo Sr.· 
~ 96-. _comPete privativamente: 

Deputado Ant6nio Paes de Andrade 
.......................... ~··--"~············~~~ ............ .,._ ..... -~~-~00. Presidente da Câmara dos DepUtados 
......................... "··--·--~" .................... ,~ .. - ................. ~ Brasma ....:.... DF - - -

LEI No 7.758, DE 24 DEA'SRIL DE 1989 

Dispõe sobre a .GiatiDcaçâo Extraordi
nária dos servidores da Justiça do Traba
lho e dá outras providências. __ 

BraSilia, 8 de maio de 1989 

~- 8enhóf PréS1dehte: 
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex' para 

encaminhar, nos termos do art. 64 da-Consti
tuição Federal, o: projeto de lei, apresentado 

................... " .. ····--- ===-=·=· ====..,..,--._,_.- j)ela Presidência do egrégio Tribunal Regional 

.... - .......... ~ ......... -... ...~do Trabalho da 79 Região, propondo alterar 

LEi L'i; 7.759, DE 24 DE ABRiL DE 1989 

Dispõe sobre a Gratificação Extraordi
nária dos servidores da Justiça Eleitoral 
e dá outras providênciãs. 

a redação do art. 32, item b, incís_o 1, di Lei 
n~- 7.729, __ de __16_ de_ j.:,nelro _de _1_989, _Vf.sando 

- a inclusão do Muncípio de José de Freitas 
na jurisdição da Junta de Conciliação e Julga
mento de Teresina (PI), com a respectiva justi
ficativa. - --

Esclareço, outrossim, que _a proposiç-ão em 
-tela foi aprovada pelo egrégio Tribunal Pleno 

......................... ".~·-~·····--····--v.-·--~-~~..._~ .............. --·~ de"sta COite, conforme cópia da ResoluÇãO Ad-

LEI No 7. 760, DE 24 DE ABRIL DE 1989 

Dispõe sobre a Gratificação Extraordi
nária dos servidores do Superior Tribunal 
Militar e das AuditõriaS-da JustJ"ça JVIJ7itar 
e dá outras providências. -

ministratiVa_anexada ao presente.-
Na oportunidade, reitero a V. Ex' expressões 

de elevada estima e distinta conside:ração. -
Marco Aurélio Prates de Macedo, Miriistro-Pre
sidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

RESOLGÇÃOADM!NISTRATIVA No 37189 

......................... ~~~~-~· -~~-~ Certifico fi dou fé que o ei;Jrégio Tfíf?Uital, 

................................... n .............. " .................. " ............ ..-~em _S_essão Plena Extraordinária, hOje realiza-

/l-ao Supremo Tribunal Federal, aos Tri
bunais Superto-res~e aos TiibUnais de Justiça 
propor a"o Poder Legislativo respedivo, obser
vado o_disposto" no art._169: 

-d) a alteração da organização e da divisão 
judiciárias; 

LEI N' 7. 729, DE 16 DE JANEIRO DE 1989 

Ciiii"Jiiiitas-·cfe--conc;;üiÇão--e JUJgã: 
menta _nas Regiões da Justiça do Traba
lho, define jurisdições, e dá outras provi
dencias. 

Art._- 32. _ Ficâm iissirri definidaS as· áreas 
dejUrisdíção-daS Juntas de COnciliação e Jul
gamento localizadas nas cidades abaixo, per

- terycentes à 1_6• Região: 

J-São L_uís: o respectivo Município e os 
de Rosádo;~sao José de Ribamar e Paço do 
Lumiar; 
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LEIN'7.67!,DE21 DESETEMEfRODE 1988 

Criéi ã 16• Regiflo da Justiça elo Traba
lho e o respectivo_ T nõ_unal R_egjonal do 
Trabalho, instituí a correspondente Pro
curadoria Regional do Ministério Público 
da União Junto à Justiça do Trabalho, 
e dá outras providências. 

··············································--·---
···································--------····---
LEIN'6.947,DE 17DESETEMBRODE: !981 

Estabelece normas Para criação e fun
cionamento de Juntas de CónciliaÇão e 
Julgamento e dá outras providências. 

·····························-----·---· 

lemos-ãllõni-a dé SUbrrieter à superior con
sideração de Vossa Excelência o anexo projeto 
de lei que consubstancia o -reconhecimento 
do Ministério dos Transportes, ao ex-Ministro 
Mário DavidAndreazza, re_centemente falecido 
denominando de "Rodovia Mário David An
dreazza", a rodovia BR-230 - Transámazô
nica. 

----------'- Conforme é do conhecimento de Vossa Ex
celência, aquele brasíleiro, no exercício de sua 
vida pública, notabilizou-se como-um dos ho
mens mais atUantes de sua geração com inex
cedível devotamento à CaUsa- dos transportes 
e ao p~ocesso --de interiorização do desenvol
vimento económico e social do País. 

Art. 2~ A jurisdição de uma Junta de Con- E_stamos çonven.cidos de que toda a Naç_ão 
ciliação e Julgamento só poderá ser estendida é testemunha do trabalho perseverante do ex-
a municípios situados em um raio máximo Ministro e, certamente, a história haverá de 
de 100 (cem) quilômetros da sede_e desde registrar,noseujulgamentoimparcial,avasta 
que existam facilidades de acess.o _e_ meios obra administrativa que foi capaz de realizar, 
de condução regulares. _ . _ d~de as fronteiras do extremo sul aos Jongín-................ -...... -~=------..... -.......-~ qúos rinco-es da Amazônia, passando por toda 
··············~~-----..-~- ,_geografia do Nordeste, convivendo nas bar

(À Comissão de ConsfitiuÇâo, JUstiça 
e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 26, de 1989 

(N• 889/89, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Denomina ''Rodovia Mário Andreazza •· 
a Rodovia BR-230-Transamazônica. 

O Congresso Nacional decret_a:_ 

Art. 1 ~ Fica denominada "Rodovia Mârio 
Andreazza" a Rodovia BR-230-Transamaz6ni
ca. 

Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de 
sua pubUcação. 

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

LEGISLAÇÃO CTT ADA 

MENSAGEM N" 318, DE I 988 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso NadonaE 

Nos termos do art. 51 da Constituição Fede
raJ, tenho a honra de submeter à elevada deli
beração de Vossas Excelêndas, acompanha
do de exposição de motivos do Senhor Minis
tro de Estado dos Transportes, o anexo projeto 
de lei que "denomina_"Rodovia Mário_Dav:id 
Andreazza", a rodovia BR-230- Transama
zônlca". 

Brasília, 24 de agosto de 1988. -..k!s_é Sar
n'ey. 

ESPOS!ÇÃO DE MOTIVOS N' 23/GM, DE 
22 DE AGOSTO DE I 988, DO SENHOR MI
NISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES, 
JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES. 

Excelentíssúno Senhor Presidente da Repú
blica: 

rancas do rio São F randsco, percorrendo os 
caçninlios do semi-áfído, sempre fiel à vertente 
daqueles que cultuam o mais acendrado senti
mento de patriotismo-e çonfiança no futuro. 

f: justo proclamar que Mário Andreazza foi 
um homem que conheceu verdadeiramente 

-toâo o Brasil, na sua dimensão total e qüe 
se fez presente em cada palmo do nosso terri
tório. 

A sua passagem pelo Ministério dos Trans
portes, sem dúvida, pode ser considerada sin
golai e hiStórica. Com o seu dinamismo inte
grou, ainda mais, o Brasil, através das obras 

.. _que construiu. Aproximou as diversas regiões 
pela malha rodoviária e pelo incentivo à nave
gação interior, desenvolveu a indústria de 
construçã_o naval, ampliou o sistema portuá
rio~· e trãhsfoi"inOU-em _realidade_ alguns so
nhos, como a ponte Rio-Niterói, a Transama--
zônka, a Rio-Bahia litôrânea, a Porto Velho
Manaus, entre tantos outros êxitos marcados 
pela Süa vers1bilidade e percepção da reali-
dade brasileira. - -

A proposta que ora encaminhamos a Vqssa 
ExceJênda, encarecendo aprovação, destina
se a reverenciar a memória de um autêntico 
bãndeÚ·ante do séc Ui o XX, çujo nome 'está vin
culado a saga pioneira dãs grandes conquistas 
obtidas pelO Setor Transportes, à época. 

Assim, na condição de Ministro dos Trans
portes do Governo de Vossa Exelência, sinto
me honrado em_~I_ta_r os invejáveis rnéritos 

-do ex-Ministro Mário_David Andreazza, enten
dendo que o acolhimento do presente pleito 
ensejará d envio da mensagem ao Congresso 
Nacional cujoS nobres membroS, soberana
mente, haverão de expressar a sensibilidade 
do Poder Legislativo sobre a matéria. 

AproveitO a -opórtuhidãde para renovar a 
Vossa Excelêndã o ineu- m.:iiS profundo res
peito. -_José Reinaldo Calnetro Tavares, Mi-
nistro dos TransporteS. -

Aviso N~ 622...SAP. . 
- - Em 24 de aQ-Osto de 1988 

A Sua Excelência o senhor - -- -
Deputado Paes de Andrade 
DD. Primeiro Secretário da Cârriara dos Depu-
tados · 
Brasília-DF 

Excelentíssimo Sénhor Pririleiro Sécfetário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secre

taria a mensagem do Excelentíssimo Sefihor 
Presidente da República, acompanhada de ex
posição de motivos ao Senfldr Ministro de Es~ 
tado dos TransporteS, relativa a projeto délel 
que denomina "Rodovia Mário David Andreaz
za", a rodovia BR-2:30- Transamazônica. 

Aproveito a oportunidade para rebovar· a 
_ _Y"oss,:,: gxcelência protestos de elevada estima 

e consideração. - Ronaldo Costa (.àutotllini
tro-Chefe do Gabinete Civil. 

(À Comissão de SeivíçõS de Infra-Es
trutura) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 27, DE 1989 

(N• 1.455789, na Casa de origem) 

(De iniciativa do_ Tribunal Superior do Traba
lho 

Altera a composição_ e a organização 
interna do TribunafRegiona!_do Trabalho 
da_ 12~ Região, cria cargos e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 19 Fica alterada a composição do Tri

buna] Regional do Trabalho da 12"Região pafa-
13 (treze) Juizes, sendo'9 (nove) Togados, 
vitalícios, e 4 (quatro) classistas, temporários, 
dos quais 2 (dois) representantes dos empre
·gadores e 2 (dols) répresentantes doS-e'mpre
gados. 

Art. 2~ Para atender à composição a que 
se refere o artigo anterior ficam criados os 
seguintes cargos e funções de Juiz_: 
· 1-3 (três) cargosdeJuizTogado, vitalícios, 
a serem providos em consonância com o inci
so I do parágrafo único do ait. 115 da Consti
tuição Federal; 

J[- 2 (duas) funções de Juiz Classista. tem
porário, sendo uma para representante dÔs 
empregados e outra para representantes dos 
empregadores. -

§ 1 ~ Haverá 1 (um) suplente para cada 
-Juiz Classista, tempOrário. - · 

§ 2~ Em face do aumento de sua compo
sição, fica o Tribunal diVidido em Tun:n~s. na 
forma da lei. 

Art. 39 O proVimento- dos cargOs e "fun
ções d~ _.)uiz, previstos no art. 2c desta lei, obe
decerá ao que a lei dispuser a respeito. 

Art. 4" Ficam criados 5 (cinco) cargos em 
Çomissão de AssessOr de Juiz, do Grupo-Di
reção e Assessoramento Superior ~ Código 
DAS-102, e 2 (doi~) de S~etárl6_-de Tunna 
-Código DAS-102. -

§ 1" Os cargoS_em COmiSsão de Assessor 
de Juiz, privativos de Bacharel em Direito, se
rão preenchidos mediante livre indicação dos 
magistraâos junto aos quais forem servir. · 
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§ 29 A classifiCação dos cargos de Dire
ção e Assessoramento Superior, na escala de 
níveis do respectivo grupo, far-se-á por delibe
ração do Pleno do Tribunal, obs_ervada a legis
lação vigente. 

Art 5" Ficam criados 2" (dois) cargos em 
Comfssão de Assessor, do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superio-r --Código 
DAS-102. 

Art. 6~ O Tribunal _criará as funções __ de 
confiança e encargo~ de representação de ga
binete, classificando-os de acordo com as 
suas necessidades de serviço. 

Art. 7? O art. 24 da Lei n" 7.729, de -16 
de janeiro de 1989, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

I - no indso XY, suprima·m-se as referên
cias a Carilpo Alegre, Rio Negrinho e São Ben
to do Sul; 

D - acrescente-se-lhe mais um inciso; sob 
o n" XXl. com a s_eguinte redação: 

"Art. 24 ........... ,.,_, ________________________________________ _ 

menta, notadamente nos últimos2 (dois) anos 
(1987/8), aumentou consideravelmente, no 
período, em contrapartida, o total dos proces
sos que sobem, em grau- de recurso, para o 
!?J(ame do Plenário e Turma do 12~ Tribunal 
Regional do Trabalho. _ . 

Em l987, cerca de vl.nte mil feitos deram 
entraâa nas citadas Juntas, ano em que o Tri
buhãr Cohsegüiiljulgar, na fase recursal, apro
ximadamente dois mil processos. Em 1988, 
somente até o mês de junho, essa estatística 
apontáda para mais de doze mil processos, 
em trâmite_nas Juntas de Conciliação e Julga
mento, e mais de mil e trezentos em grau 
de recurso no Tribunal -

O _r:eduzido número de Juízes que com
põem aquela Corte (apenas oito) tem sacrifi
~do não só os jurisdicionados, que buscam 
o-abrigo da Justiça Trabalhista, como os pró
prlosc JUlgadores, em face do volume de pro
_cessosa serem apreciados diutumamente. 
--Assim, para minorar esse problema, acele
rar o -julgamento de tais causas e satisfazer 

xxr·=·sa~··s;~~~d~~S~"i:-~'"';;;~cti~ -as-partes; qu-e buscam, na Justiça do Trabalho, 
Município e os de Campo Alegre e Rio a solução de conflitos sociais, propõe-se a 
Negrinho." _-Criaçãa_de.mais 12 (doze) cargos de Juiz To

gado e 2 (duas) funÇões de Juiz Oassista, 
Art. & A despesa decorrente da aplicação na forma do Projeto eni anexo, ensejando a 

desta lei correrá à conta das dotações próprias criação de mais uma Turma junto_ àqt.iela Cor-
da Justiça do Trabalho. - te regional, aumentando_-se, desse- inOdO, o 

Art. 9' ESta lei entra em vigor na data- de total de seus Juízes, c!e 8 (oij:o) para 12 (doze), 
sua publicação; _quantitativo sufiderite _cio atendime_nto c;lãs 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em pré-faladas demandas_. 
contrário. - O aumento nb quadro de pessoal, na forma 

em anexo, é o· mínimo para o funcionamento 

OF. STST GP- N'410/88 
Brasma, 19 de dezembro de 1988 

Doutor Humberto Lucena 
DD. Presidente do Congresso Nacional 
Nesta 

senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex-, para 

apreciação do _Congresso Nacional, nos ter~ 
mos do art. 96, inciso U, alínea Q, da Consti
tuição Federal a inclusa minuta de projeto de 
lei de inlciãtíva deste Tribunal Superior do Tra
balho, que altera a composição e a organi
zação interna do Tribunal Regional do Traba
lho da 12• Região, com sede em Florianópolis 
- se, acompanhado da respectiva justifica
tiva. 

Ao ensejo, reitero a V. Ext protestos de consi
deração e apreço.- Marcelo Pimentel, Minis
tro-Presidente do Tribunal Superio do Traba
lho. 

Excelentíssimo Senhor Presidente_ do Con
gresso Nacional: 

Tenho a augusta honra de submeter à eleva
da consideração dos membros do Poder Le
gislativo, com fulcro no art._96, inciso IJ, alínea 
a, da Constituição Fe_deral, a inclusa minUta 
de proposta de alteração da composição e 
da organizaçáo Interna do Tribunal Regional 
do Trabalho da 12' Região, com sede em Ao
rianópolis - se. pelos fundamentos a seguir 
aduzidos. 

Com o crescimento anual de causas oriun
das de suas Juntas de Conciliação e Julga-

do Tribunarem sua novã estrutura. 
6rasília, de dezembro de 1988. -Mar-

celo Pimente/, Ministro-Presidente do Tribunal 
Sup-erior_ do Trabalho. 

Despesa mensal com pessoal para atender 
à alteração da composição do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 12' Região: 
Juiz Togado: doEs (2) Juiz aassista: dois (2): 

Vencimento Cz.$ 314.599,85 
Repres. Mensal Cz$ 616.615,70 

·· 'Adicional SNenc. Cz$ 94.379,95 
Adkiotial SIRep. Cz$ 184.984.71 

ez$ !.210.580,21 x4 ~ cz~ 4.842.320,84 
Assessor de Juiz, DAS-102.5: quatro (4): 

Vencirriento Q'$'.221.932,33 
- --Repres. Mensal Cz$ 299.~8,64 __ 
Cz$ 521.540,97 x 4 ~ Cz$ 2.086.163,88 
SeCretário de Turma, DAS-101.4: dois (2): 

Vencimento Cz$ 194.677,51 
Repres. Mensal Cz.$ 253.080,16 

Cz$ 447.758,27 x 2 ~ Cz$ 895.516,54 
Jol•I Cz$ 7,824.001,26 _ _ _ 

Os cálculos apresentados inclui somente o 
pessoal constante no anteprojeto de lei não 
considerando o p_essoal de apoio que deverá 
compor os novos Gabinetes. Para adicional 
por tempo de serviço dos Juízes, estimamos 

-o tempo dt? serviço de 1~ anos (30%). Os 
valores são da tabela de vencimentos do mês 
de novembro 88. 

-OF. SM/N' 428188 
Brasilia, 27 de dezembro de 1988 

À Sua Excelência 6 Senhor 
Deputado Ulysses Guimarães 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 

Senhor Presidente, 
-- Tenho _a honra de encaminhar a Vossa Ex
celência, em observância, ao disposto -no art. 
64 da ConStitUição Federal, para iniciarem a 
tramitação por essa Casa Legislativa, os Ofí
ciO~ IT"' 408, 409 e 41 O, de 1988, do Ministro 
Presidente do Tribunal Superior dá Trabalho, 
enviados, com base nó art. 96,-inciso II, alínea 
a da_ Carta Magna, ao exame do Congresso 
Nacional. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de estima e 
consideraÇão. - Senador Humberto Lucena, 
PreSidente do Senado Federal. 
OFÍCIO STST. GDG. GP. N• 93 - Brasllia, 5 
de abril de 1989 
Exm' 
Deputado Antônio Paes de Andrade 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasília-DF 

Senhor Presidente: 
Em aditamento ao Projeto de Lei n" 

1~455/89, que se encontra em tramitaÇ:âO nes
sa Casa Legislativa, dirijo-me 'a V. Ex· para 
encaminhar, nos termos do art: 64, da Consti
tuição F~d~r~l. emen4a jlpresentada pela Pre
sidêpcia do e. Trib_unal Regional do Trabalho 
da 12• Região propondo a criação de mais 

-um cargo de Juiz Togado, que exercerá a fUn-
ção de Corregedor Regional, bem como a de 
3 (três) cargos em comissão de ASsessor, sen
do 1 (um)_ de- Juli. com a respectiva jUstifi-
cativa. _ ' 

ES:c!areç~. outrOSsim,_qu~ a:prOpO~iÇãO em 
tela foi aJ:;Jrovada pelo e. Tribunal Pleno desta 
Corte, cCníforme cópia da resoluçãó adminis-
trativa anexada ao presente. ' -

Na Oportunidade, reitero -a V. Ex" expressões 
de elevada estima e diStinta consíderação. -
Marco Aurélio Prates de Macedo, Ministro Pre
sidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

EMENDA DO AUTOR 

Art. 1~ Fica.alterada a composição_do Tri
bunal Regional do Trabalho Lei n':'. 1.455/89 

, passam a vigorar com a segui-nte i'edáção: 
"Art. 1" Ffi::cf alterada a· composição -do 

Tribuhal Regional do Trabalho da 12' Região 
para 13 (treze)Juízes, sendo 9 (nove) togados, 
viüdíclos, e 4 (qtieitro) classistas, temporários, 

-dos quais 2 (dois) representantes dos empre
gadores e 2 (dois} representanteS dos empre
gados. 

Art. 2• ----.. --------·-------·----·-·---·---.. -----.. ·----·---·----------
]-3 (três) Cargos deJuizTogado, vitalíCios, 

sendo 1 (um) de Juiz Corregedor, a serem 
-_providos_em consonância com o <;~ri;. J 15,_pa
rágrafo único, inciso l_da ConstitUiÇão Federal. 

Art. 41 Ficamcriados5(cincõ)cargosem 
Comissão de Assessor de Juiz. do GrupO-Di
_reção e Assessoramento Superior - Código 
DAS-102, e 2 (dois) de Secretário_de Turma 
- Cõdi9o DAS-1 02." 

M 2° Ficam aqe~ddos _ rnais dois arti
gos ao projeto, numerados como4~e_6~, com 
,a~ _r_edações a se_guir, renumerado_~ os arts. 
Aç para 59, 59 para 7°, 6° parâ"âo é 7o _para 
9' -

Art.. -4~ Ficãm criados 2 (dois) ~argos em 
comissão de Assessor, do Grupo Direção e 
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Assessoramento Superior - C6digo 
DAS-102. 

Art 6° O Tribunal _criará as funçõe:s de 

confiança e encargos de representação de ga
binete classificando-os de acOrdo com as suas 
necessidades de serviço. 

ANEXO I 
lei na ' de de de t9 . . ) 

TRIBUNAL REGICNAL 00 TRABtiUICJ OA 121t REGIÃO 

Número Hatureza Código 

cargos I-
5 
2 
2 

Assessor de Juiz 
Assessor_ _ _ 
Secretário Ce Turma 

TRT- 12._!!.-0A$- 102: 
JRT.=..12_~~0AS-102 
TRT-12il-DAS-102 

Of. SEGEP n• 139!89 
Em 3 de abril de 1989 

EJan9Sr. 
Ministro Marco Aurélio Prates de Macedo 
DD. Presidente do egréQío TST 
Brasília-DF 

Senhor Presidente: 
A fim de atender as reais necessidades e 

possibilitar um melhor desempenho nas ativi
dades_afetas à administração do Tnbunal, sub
meto a apreciação de V. Ex• emenda ao Pr"ojeto 
de Lei n~ 1.455/89, visando a criação do cargo 
e da função do Corregedor neste Regional. 

Com isto, busca-se isonomia de trata:mento 
com outros Tribunais- Regionais do Trabalho 
que já estão contemplados com o cargo de 
Juiz COrregedor e possibilita --a desvinculação 
do exerddo da inspeção e da correição-judi
ciária, até então atribuída à Presidência, para 
outro Juiz Togado, integrante do próprio Tri
bunal. 

Ao ensejo renovo a V. Ex- protestos de apre
ço e distinta conSideração fone Ramos, Presi
dente. 

Justificação 

A Décima Segunda Região da Justiça do 
Trabalho, constituída pelo Esfadõ- de- Santa 
Catarina, afirigiu urii --estagio de desenvolvi
mento em razão do crescente número de fei
tos trabalhistas ajuizados perante oS ·seus ór
gãos judiciários de primeiro grau e perante 
o seu Tribunal Regional, que éXige Urgente 
incremento de sua estrutura, para manter em 
ritmo normal a prestação jurisdicional a seu 
cargo. 

Daí a necessidade de aumento do número 
dos integrantes do Tribunal, objeto de Projeto 
de Lei nn 1.455/89, em trámifação nessa au
gusta Casa, ao qual se pretende acrescer mais 
um cargo de_Juiz Togado vitalício, a fim de 
desonerar a Presidência do Tribunal da acu
mulação das funções corregedoras, cada vez: 
mais absorventes. 

Justifica-se a criação de um cargo de Juiz 
Corregedor, no Quadro de JuízeS-do e. Tribu
nal Regional do Trabalho da 12• Região, em 
decorrência do acúmulo de tarefas a que estão 
submetidos os seus integrantes. A comple
xidade da atividade administrativa dos Tribu~ 
nais, em acréscimo ao exerdcio da função 
jurisdicional, exige a especialização da cúpula 
diretiva do Tribunal, para que melhor possa 

atingir as suas finalidades. A especialização 
_ de um Juiz para a tarefa correicional, inserida 

no_ art. 682, XI da a. T, retira da Presidência 
e da Vice-Presidência do órgão grande soma 
de atribuições._ Ademais, a exclusividade das 
tarefas correiciOnais a Um só meinbro da Cor
te,. constitui uma tendência da modema polí
tic.a a_dministrativa dos Tribunais, eis que, 
comprovadamente, mais eficaz. 

Em conclusão, o- art. 670 e o inciso XI do 
art. 682, ambos da CLT, merecem ser revfstos 
e ~fem suas redações alteradas, para obdece
rem às I!Ormas em~nadas da alínea b .do incl
so I çio art. 96 da Constituição vigente, caben
do ao Congresso Nacional adequá-los, por via 
de lei ordinária, à Lei Mafor. 

Torna-se necessárío, ainda, a criação de 
cargos em cOmissão do Grupo DAS-1 02, para 
um melhor desempenho e capacitação da 
área atinente a Corregedoria. 

. RESOLUÇÃO ADMINJSTRATNA 

Certifico e dou Té que o egrégio Tribunal, 
em Sessão Plena Administrativa hoje re_a1izada, 
aprovou a seguinte resolução: Resolução Ad
minfstrailva n~ 24/89:. o Tribunal, poi"'Unanimi
dade de votos, resolveu autorizar o Exm~ Juíza 
Presidente a encaminhar ao colendo T ribuna1 
Superior do Trabalho emenda ao Projeto de 
Lei n~ 1.455!89, propondo a criação do cargo 
e da fun~~o ·de Juiz COrregedor e outros car
gos. 

Sala di! Sessões. 31 de março de 1989. -=-Zelanf Maria Séiitortt Tessaró!o, Secretária 
do Tribunal Pleno Substituta. 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N• 27/89 

Certifico e dou fé que o egrégio Tnbunal, em 
Sessão _?lena Extr-aOrdinária, hoje rea1izada, 
presentes os Excelentíssimos Senhores Minls
tros Prates de Macedo, Guimarães Falcão, Ba
rata Silva, MarCelo PilnenÚ~l. MarcO Aurélio, 
Orlando Teixeira da Costa, José Ajuricaba Er
mes Pedro Pedrassani, Fernando Vilar, José 
Carlos da Fonseca e Antonio Amaral, resolveu, 
por uriariírriidade, autorizar o encaminhamen
tO, ao Congresso Nacional, de proposta de 
Criação de mais um ca.fgo de Juiz, que será 
o de Corregedor, e a criação de mais 3 (três) 
cargos de assessor no Tribunal Regional do 
Trabalho, da Décima Segunda Região. 

Sala de__Sessõ_es, 3 de abril de 1989.
Neide A. Borges Ferreira, Secretária do Tribu
nal Pleno. 

LEGISLAÇÂO·crrADA 
CONSillUJÇÃO DA 

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
1988 

TITULO N 
Da Organização dos Poderes 

....................................................... --......... -· --
CAP!TULÓ(-

D_!) -~Q~er Legisl<:!ti.V<.? 
- ........................... ;; ___________ ..._. ....... .::;:. ____ _ 

SEÇÃO_VIII 
Do Processo Legislativo 

SUBSEÇÃOIII 
Das Leis 

Arl 64. A discussão e votação dos proje
tes de lei de iniciativa do Presidente da Repú
bJica, do Supremo Tribunal Federal e dos Tri
bunais Superiores terão início na Câmara dos 
Deputados. 

_ § }0 
__ 0 Presidente da República poderá 

solicitar urgência para apreciação de projetes 
de sua iniciativa. 

s·-29 Se, no -casO do parágrafo anterior, 
a Câmara dos Deputados e o SenadO Federal 
não se manifestarem, cada qual, sucessiva~ 
mente, em até quarenta e cinco dias, sobre 
a proposição, será esta incluída na ordem do 
dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos 
demais assuntos, para que se ultime a votação . 
_ § _ 3~ _A apreciação das emendas do Sena
do Federal pela Câmara dos Deputados far
se-á no prazo de dez dias, observado quanto 
ao mais o disposto no parágrafo anterior. 

§ 4o Os praros do § 29 não correm nos 
periodos de recesso do Congres~ _Nacional_, 
nem se aplicam ,:);OS projetas de código. 

CAPITULO III 
Do Poder Judiciário 

··· ····· · · · ···· · · ···· ··:sE:ÇAõ·í·-···---·····---···-
Disposições Gerais 

Art 96. Compete privativamente: 

11-ao Supremo Tribunal Federal, aos Tri
bunais Superiores a. aos Tribunais de Justiça 
propor ao Poder Legislativo respectivo, óbser-_ 
vado o disposto no art. 169: -

a) a alteração do número de membros dos 
tribuna!s inferiores;· 

SEÇÃOV 
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho 

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Tra
ba1ho serão compostos de juízes nomeados 
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pelo Presideote da República, sendo dois ter
ços de juízes togados vitalícios e um _terço 
de juízes dassistãs temporáriOS, observada, 
entre os juízes togados, a proporcionalidade 
estabelecida no art. 11J § 1°, L 

Parágrafo único. Os magistrados dos Tri
bunais Regionais do Trab~lho serã_o: 
I- juízes do trabalho, escqlhidos por pro

moção, alternadamente, por antigüidade e 
merecimento; 

II-advogados e membros do Ministé_riº_ 
Público do Trabalho, obedecido o disposto 
no art 94; - -

conformidade com o inciso D. do art. 37, da 
Constituição Federal. 

Art. 39 A classificação dos cargos criados 
por esta lei, nas respectivas classes, níveis e 
referências, será feita por Ato do Tribunal. 

-Ait.- 49- Fica ~riada a Tabela de Gratifica
ção de Representação de Gabinete do Tribu
nal Regional do Trabalho da 16" Região -
MA, integrada por funções de Chefia e Assis
tência, na forma constante do anexo único 
desta lel. 

§ 1'~ Os valores daS fUriÇ6es, -da Tabela 
ITI- classistas_ indicados em listas _tríplices de Gr~cação ·de Representação de Gabinete 

pelas diretoriaS- das fede~ações e do_s sindi- do Tribunal Regional do Trabalho da 16" Re-
catos com base territoriaJ na região. gião- MA, são idênticos aos da mesma Tabe-

::::::::::::::::::::::::::::~:::~~::::::::~::::====:··===•~d~o Tr_ibunal Superior do TrabaJho. 
2\Õ= ÃiO-intémo do TribUnal Regional do 

Trabalho da 16• Região -MA estabelecerá 
as __ atribuições e especificações das fUnções 
constantes do anexo único desta lei. 

(À Comfssão de ConsUtulçdo, Justiça 
e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 28, DE 1989 

(N9 1.640/89, na Casa de origem) 

(De iniciativa do 
Tribunal Superior dó Trabalho) 

Dispõe sobre a criação de cargos po _ 
Quadro PerTT]_~Jnente de Pessoa[ .tiª Sec(e
taria do Trib_ungl Regional do Trabai}Jo 
da J6• Regiã_o, com sede em Siio Lqfs 
-MA. e dá outras providências, _ 

O C:mgresso Nacional dec_reta: 

Art. 19 Ficam cdados, n_o_Quadro Perma~ 
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16• Região, instituído 
pela Lei n1 7.671, de 21 de setembro de 1988, 
com sede em São Luís - MA e jurisdição 
nos Estados do_ Maranhão e Piauí, os cargos 
de provimento efetivo-das seguintes Catego
rias funcionais: 
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Art. 2° O provfmento dos cargos criados 
por esta lei, far·se-á por concurso público, em 

Art. s~ As despesas decorrentes do dis
posto nesta lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias da Justiça do Traba
Jbo. 

Art. 6~ Esta lei entra em vigor na da:ta de 
sua publicação. 

Art. 79 _Revogam-se as disposições em 
contrário: 
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LEGISlAÇÃO CfTADA 

LEIN°7.671, DE21 DESETEMBRUDE !968 

Cria a 161 Região da Justiça do Traba
lhO e q respectivo Tribunal Regíonãl do 
Trabalho, institui a correspondente Prõ
ct!_rac/çria Regjonal do Ministério PúbliCo 
da (inião ju_nto à Justiça do Trabalho, e 
dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que 
o CongresSO Nacional decreta e eu sanciono 
a-seguinte Lei: 

Art. 19 ~ica criado o Tribunal Regional do 
Trabalho da 16~ Região, que terá sede em 
São Luís (MA) e jurisdição nos Estados do 
Maranhão e PiauL 

Art. 29 O Tribunal RegiÕnaf-do Trabalho 
da 16~ Região Será cOmposto de 8 (oito)' Jui
zes, com vencimentos e vantagens previstas 
na I_e_gislação em vigor, sendo 6 (seis) tOgados, 
de investidura._vitalícia, e 2 (dois) classistas, 
de investidura temporária, representantes, res
pectivamente, dos empregadores e dos em
pregados. 

Parágrafo único. Haverá um suplente para 
--cada Juiz Classista. 

Art. 39 Os Juízes togados serão nomea-
dos pelo Presidente da Repúóllca: - -

1-4 (quatro} dentre Juízes do Trabalho 
Presidentes de Juntas de Conciliação e Julga
mento por antigüidade e por merecimento, 
alternadamente, com jurisdição na área des
membrada da 7~ Região da Justiça _do_Tra
balho; 

n -1 (um) dentre integrantes do Ministério 
Público da União junto à Justiça do Trabalho; 

lll -1 (um) dentre advogados no exercício 
efetiVo da-proftSSão. -

Parágrafo único. Para fins de preenchi
mentO,- por ffierectmento, das duas vagas de 
Juiz togado reservadas a magistrados de car
reira, o Tribunal Regional do Trabaho--da 7" 
Região, dentro do praia de 10 (dez) dias, con-
tados da publicação desta lei, elaborará duas 

.listas tríplices, atendido o disposto no inciso 
I deste artigo, que serão encaminhadas, pelo 
Tribunal Superior do Trabalho, ao Ministério 
da Justiça. 

-Art. 49 Os Juízes Classistas serão desig
nados pelo Presidente da República, na fofma 
dos arts. 684 e 689 da Consolidação das Leis 
Qo Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n9 
6.452, de }9 de maio de 1943, dentre- nomes 
constantes de listas tríplices organizadas pelas 
assodações sindicais de grau superior, que 
tenham sede na área de jurisdição da 16' Re
gião. 
_ Parágrafo único.. O Presidente qo Tribunal 

Regional do Trabalho, dentro_de lo (dez) dias, 
contados da publicação desta Lei, mandará 
publicar edital convocando as associações 
sindicais mencionadas neste artigo, para que 
apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas 
listas tríplices, que serão encaminhadas, pelo 
Tribunal Superior do Trabalho, ao Ministério 
da Justiça. 

Art. 5? Os J_uízes do Trabalho Presidentes 
de Juntas e os Juízes Substitutos, que tenham, 
na data da publicação desta Lei, jurisdição 
sobre o território da 16' Região, poderão optar 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 9 3697 

por sua permanência, conforme o caso, no 
Quadro da 7~ Região. 

§ 1 o A opção prevista neste artigo será 
manifestada por escrito, dentro de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação desta I..e~ ao Pre
sidente do Tribunal Regional do Trabalho da 
7~ Região e terá caráter irretratável. 

§ 29 Os Juízes do Trabalho Presidentes 
de Juntas que optarem pela 7o Região perma
necerão servindo na 16~ Região, garantidos 
os seus direitos a remoção e promoção, à
medida em que ocorrerem vagas no Quadro 
da 7• Região, observados os critérios legais 
de preenchimento. 

Art. 6~ O Tribunal Regional do Trabalho 
da 16~ Região terá a mesma competência atri
buída aos Tribunais Regionais do Trabalho 
pela legislação em vigor, 

Art 7" O novo tribuna] será instalado e 
presidido, até a posse do Presidente e do Vice
Presidente eleitos ele conformidade com as 
disposições __ da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional, pelo Juiz togado mais antigo, oriun
do da carreira de Juiz do Trabalho, computada 
a antigüidade da -classe de Juiz Presidénte de 
Junta de ConCJliação e_ Julgamento. 

Parágrafo único. O novo Tribunal aprova
rá seu Regimento Interno deotro de 30 (trinta) 
dias, contados da data de sua instalação. 

Art 8, Uma vez aprovado e publicado o 
seu Regimento Interno, na sessão que se se
guir, o Tribunal elegerá o Presidente e o Vice
Presidente, de conformidade Com as normas 
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

Art. 9" Até a data de instalação do T ribu
nal Regional da 16" Região, fica mantida a 
atual competência do Tribunal Regional da 
?~Região. 

§ 19 Instalado o Tribunal Regional do Tra
balho da 16" Região, o Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7• Região remeter
lhe-à todos os processos oriundos do território 
sob jurisdição do novo Tribunal que não te
nham recebido "visto'~do Relator. 

§ 2? Os ·processos que já tenham rece
bido "visto" do Relator serão julgados pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 7• Região. 

Art. 10. A.sJuntasdeConciliaçãoeJulga
mento sediadas nos Estados do Maranhão e 
Piauí ficam transferidas, com seUS Tuncioná
rios e seu acervo material, para o Tribunal 
Regional do Trabalho da 1 & Região, sem pre
juíZo dos direitos adquiridos e respeitadas as 
situações pessoais de seus Juízes, Vogais e 
setvidores. 

§ 19 Os- cargos existentes na lotação do 
Tribunal Regina! do Trabalho da 7• Região, 
a que se refere este artigo, ficam trasferidos 
para o Tribunal Regional do Trabalho da 16ft 
Região. 

§ 29 Os Juízes, Vogais e setvidores_ trans
feridps na forma deste artigo continuarão a 
perceber vencimentos e vantagens pelo Tribu
nal Regional do Trabalho da 7" Região, até 
que o orçamento consigne ao Tribunal criado 
por esta Lei os recursos necessários ao res
pectivo pagamento. · 

§ 39 Poderão ser aproveitados no Quadro 
de Pessoal do Tribunal ora criado, em cargos 

equivalentes, os funcionários requisitados de 
outros órgãos da Administra_ção J?ública Fede
ral ~_m ~xercício nas Juntas_ de Conciliação 
e Julgamento subordinadas a jurisdição, des
de que haja concordância do órgão de orlgeril. 

Art. 11. Ficam criados, no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
16" Região, com retribuição pecuniária pre
vista na legislação em vigor, 2 (duas) funções 
de Juiz aassista e 6 (seis) cargos de Juiz toga
do. 

Art. 12. Além dos cargos e funções trans
feridos ou criados na formá dos arts. 1 O e 
fl Cfesta Lei, ficam criados, no Quadro de 
Pessoal çla_Justlça do Trabalho da 16" Região, 
com os vencünentos e vantagens ftxados pela 
legislação em vigor, 6 (seiS) cargos de Juiz 
Substituto e os ca:rgos em comissão cons
tantes do Anexo I desta Lei. 

Parágrafo único. Os cargos constantes do 
Anexo I desta Lei serão providos após a instala
ção do Tnbunal Regional do Trabalho da 16• 
Região, com sede em São Luís, Estado do 
Maranhão, nos termos da legisJação em vigor. 

Art 13. O Tribunal Regional do Trabalho 
da 16" Regfão, dentro do prazo de 90 (noventa) 
dias, contados de sua instalação, abrirá con
cutscrpúblii:ó dé provas e títUlos para preén
chimerito das vagas de Juiz Substituto, depoiS 
de satisfeito ·o- disposto no art. 5•-desta Lei. 

Art 14. Os servidores atualmente lotados 
nas Juntas de Conciliação e Julgamento com 
jurisdição no territóriO da 16" Região da Justiça 
do Trabalho poderão permancer no Quadro 
de Pessoal da 7~ Região, mediante opção escri
ta e itretr_a_tável, manifestada ao Presidente do 
Tribunal-respectivo, dentro do prazo de 30 
(frinta}Oias, contados da publicação desta Lei. 

Art 15. Fica criada, como órgão do Mi
nistério Público da União junto à Justiça do 
Trabalho, a Procuradoria Regional do Traba
lho da 16' Região, com competência prevista 
na legislação em vigor. 

Parágrafo úrilco. A Procu(adoria Regforial 
do Trabalho da 16~ Região compor-se-â de 
4 (quatro) Procuradores do Trabalho de 2~ 
Categoria, um dos quais será designado Pro
curador Regional. 

Art. 16. Para atendimento de composição 
da Procuradoria Regional do Trabalho da 16~ 
Região ficam criã.dos4 (quatro) cargos de Pro
curador do Trabalho de 2~ Categoria, os quais 
serão preenchidos de conformidade _com a 

-legislação em vigor. 
Art. 17. Fica criado o Quadro de Pessoal 

da Procuradoria Regional do Trabalho da 16" 
Região na fonna do Anexo IT desta ~ei, cujos 
cargos serão preenchidos de conformidade 
com a legislação vigente, sendo-lhes, _entre
tanto, aplicados os mesmos-valores de reajus~ 
tamento, critérios de gratificâção e condições 
de trabalho fiXados pelo Decreto-Lei n1 1.445, 
de 13 de fevereiro de 1976, com alterações 
posteriores. fr. 

Art. 18. O Ministério da Jüstiça; ouvido o 
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, pro
moverá a instalação da Procuradoria Regional 
do Trabalho da 16• R~gião. - --

Art. 19. OsJuízesnomeadosnafonnado 
art. 39-deSta Jei tomarão posse perante o Presi~ 
dente do Tribunal Superior do Trabalho. 

Parágrafo úniCo. A Posse dos Juízes referi
dos neste artigo deverá realizar-se dentro de 
30 (trinta) dias, contados de nomeação, pror
rogáveis por mais 30 (trinta) dias, em caso 
de força maior, a Juízo do Presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho. 

Art. 20. Compete ao Tribunal Superior do 
Trabalho, através do seu Presidente, tomar to
das as medidas de natureza administrativa pa
ra _instalação e funcionamento do Tribunal Re
gional do Trabalho da 16~ Região. 

Art. 21. OPoderExecutivoficaautorizado 
a abrir créditos especiais até o limite de Cz $ 
17.500.000,00 (dezessete mílhões e quinhen
tos mil cruzados) e Cz$ 1200.000,00 (urri mi
lhão e duzentos mil cruzados)_ para atender 
às respectivas despesas iniciais de organiza
ção, instalação e [uncionamento do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16• Região e _da Pro
curadoria Regional do Trabalho da 16~ Região. 

§ ]9 .Os créditoS a que se refere este artigo 
serão conSignados. respectivamente, em favor 
do Tribunal Superior do Trabalho e do Minis
tério Público da Uriião junto à Justiça do Tra
balho. 

f .21 Para atendimento das despesas de
correntes da abertura dos créditos especiais 
autorizados neste artigo poderá cancelar dota
ções consignadas nos orçamentos da 7~ Re
gião da Justiça do Trabalho, destinadas às 
despesas que seriam realizadas pelas Juntas 
de Conciliaçáo e Julgamento desmembradas, 
_ou outras dotações orçarnentárias, bem como 
utilizar dotações do orçamento do Ministério 
da Justiça. - --

Art 22. Esta Lei entra e·m vigor na data 
de sua publicação, .obse!Vadas as disposições 
do§ 29 do art. 108 da Constituição FederaL 

Art. 23. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Brasília, 21 de setembro de 1988; 1679 da 
Independência e 1 00? da República. - JOSS 

. SARNEY- Paulo Brossad 

Senhor Senador, 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex" para 
consideração dos membros do Poder Legis
lativo Fêderal, nos tennos do art. 96, inciso 
IT, letra "b", da Constitutção vigente, o anexo 
anteprojeto de lei, acompanhado da respectiva 
justificativa, que trata da criação de cargos 
no Quadro Permanente de Pessoal da Secre
taria do Tribunal Regional do Trabalho da 16~ 
Região, criado pela Lei _n? 7.671, de 21 de 
setembro de 1988, .com sede em São Luis
MA. e jurisdição sobre os Estados do Mara
nhão e Piauí. 

A medida ora proposta advém de imperiosa 
necessidade em virtude de a Lei n~ 7.671/88 
ter cuidado apenas da criação dos cargos de 
Juiz do_Tribuna1, Juiz do Trabalho Substituto 
e dos cargos em comissão do Grupo Direção 
e Assessoramento Superiores - DAS, tendo 
Silenciado a respeito dos cargos auxiliares de 
carreira, razão pela qual se propõe, agora, se
jam criadO$ através d_e lei específica. 
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OF. SM/127 /89 _ .. 
Brasma, 8 de março de 1989 

Senhor Presidente, 
De acordo corn o disposto no art. 64 da 

Constitúição Federal terá infci_Q na Câmara dos 
Deputados a discussão e votação dos Projetas 
de Lei de iniciativa -aos Tnbunais Superiores. 

Em decorrência, encaminho a Vossa Exce
lência, em anexo, o oficio. n9 063/89, de· 6 
do corrente, pelo qual o Ministro Presidente 
do Tribunal Suj)eríoYâó Trabalho submete 
à consideração-dos membros do Poder Legis
lativo Federal, nos termos do _art_. 96, _inciso 
11, alínea b, da Carta Magna, anteprojeto de 
lei que trata da criação de cargos no Quadro. 
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tri
bunal Regional do Trabalho da t6• Região. 

Aproveito a oportunidade para renovar a _ 
Vossa Excelência os protestos de estima e 
cpnsideração. - Senador Nelson Carneiro, 
Presidente do Sen_ado Fecleral. 
À Sua EXcelência o Senhor 
Deputado Paes de Andrade __ 
DO. Presidente da C~ma111 dos Deputados 
Brasma-DF. 

A lei de criação do· r~ferido Tribunal, em 
seu art. 20, atribui competência ao Tribunal 
Superior do Trabalho, através de ,seu Pt:esi
dente, para tomar todas as medidas adminis
trativas destinadas à instalação e fUnçio_na
mento do novo Órgão, destituído, de mOmeri
to, da força de trabalho indispensável ao irifcio 
de suas atividades. decorrendo daí, a urgente 
necessidade de que o anteprojeto de lei, em 
anexo, venha a se transformar em lei, a fm 
de que o Tribunal recém-criado possa atender 
à nobre finalidade da prestação jurisdicional. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex" os meus 
protestos de estima e distinta constdeiação. 
-Marco Aurélio Prates de Macedo, Ministro
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 
Oficio n~ STST. GDG.GP n" 134/89 

5 de maio de 1989 
Senhor Presiden.te ~ _ . 
Em aditamento ao _Projeto de Lei i"i0 

1.640/89, que se encontra em tramitação des
sa Casa Legislativa, dirijo-me a V. ~ para 
encaminhar, nos termos do artigo 64, da 
Constituição Federal, emenda àquele Projeto, 
propondo a cri~ão_ da Tabela de Gcatificaç:ão 
de Representação de Gabin~te do Tribunal Re
gional do Trabalho da 16• Região, com ares-
pectiva justificativa. _ _ 

Esclareço, outrossim, que a proposição em 
tela foi aprovada pelo E. Tribunal Pleno desta_ 
Corte, conforme cópia da Resolução Adminis
trativa anexada ao presente. 

Na oportunidade, reitero a V. &a expressões 
de elevada estima e distinta consideração. -
Marco Aurélio Prates de Macedo, Ministro Pre~ 
sidente do Tríbunal_SuperiOr do Trabalho. 

(À Comissão- de ConstitUiÇãO,- Justiça 
e Cidadania) -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• ~9, DE 1989 

(No 1.459/89, na Casa de Origem) 
De iniç_i-ª-tiV<J d.o 

Ministério Público da_ União 

. . Cria cargq !l_a Procuradoria Regional do 
Trabalho da 1 6~ Região, em São Luiz -
Maranhão. 

O COngreSso Nacional decreta: 
·Art: ·19 -Fica criado um cargo, em comis

são, de Procurador Regional do Trabalho da 
1& ·Região da Justiça do Trabalho, código 
DAS-101.4, a ser exercido por Procurador do 
Trãbalho de Segunda Categoria. 

Art 2° As despesas resultantes da execu
ção desta lei correrão à conta das dotaÇÕes 
consignadas ao Ministério Público do Traba-
lho. - ~ 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de 
su_a publicação. _ _ _ 

_ _ôrt. 4"' Revogain-se· as disposiçôes em 
contrário. · 

MENSAGEM No l 

Senhor Presidente: 
Nos termos dp art. 127, § 2°, da Constiíuição 

da Repúbltca Federativa do Brasil, tenho a 
honra de encanlinhar a Vossa Excelência, para 
a elevada consideração do Congresso Nado~ 
rral, o anexo anteprojeto de lei, que dispõe 
sobre a criação do cargo em comissão de 
Procurador Regional do Trabalho da 16" Re
gião, em São Lulz- Maranhão. 

Res_salto que a Lei n9 7.671; de 21 de setem
-bro de 1988, publicada no Diário Oficial da 

União de 22 seguinte, não previu a criação 
do menci_onad_o _cargo em comissão, código 
DAS-101.4. 

A medida se faz necessária, haja vista CtUe 
todas as_ quinze Procuradorias Regionais do 
Trabalho já existentes e _em pleno funciona
_rnentõ, contam no seu Quadro Permanente 
de Pessoal com o cargo em comissão de Pro

- CUrador Regional, cuja existência apresenta-se 
essencial, sendo impossível cogi!ar-se no fun
cionamento de uma unidade dessa natureza 
sem Um t:6rrespondente responsável pelo re

-guiar- d"esenvolvimento dos trabalhos e rele
vantes atribuições que lhes são inerentes. 

Na Oportunidade, reitero ã-Vossa Excelência 
testemunhas de apreço pessoal ~ da mais alta 
consideração. - José Paulo Sepúlveda 
Pertence, Procurador-Geral da República. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Qd;idania) · 

PROJETO DE LEi DA CÂMARA 
N• 30, DE 1989 -

(1'1"1.319/88, na Casa de Origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente da República) 

Dá nova redação à alfnea b do inciso 
Fdo_§ l 9 doart.1~'doDecreto-Lei n~'2355, 
de 27 de agosto de 1987. 

-O Con9resso Nacional decreta: 
Art. 1 ç A alínea b do inciso I do § 1" do 

art te doDecreto-Lein9 2.355, de"27 de agostO 
de 1987, passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

"Art. 1• ..................................................... .. 
§ 1• ............................................................ . 
!- ................................................................. . 
a) .................................................. : ......... : ...... . 

b) os dirigentes, conselheiros e em
pregados de empresas públicas, socie
dades de economia mista, subsidiárias, 
controladas ou quaisquer empresas de 
cujo capital o_ poder público tenha con
trole direto ou indireto, inclusive em virtu
de de incorporação ao patrimônio públi
co, bem assim as respectivas coligadas; 

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

Art. 39, Revogam-se as disposições em 
contrário. 

. MENSAGEM N• 513, DE 1988 

ExceJentíssimos Senhores Membros do 
Congresso_ Nac!onal; 

Nos termos do art. 61, da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação de Vossas Excelências, acompa
nhado de exposição de motivos do_ Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, o anexo pro· 
jeto de lei que "dá nova redação à alínea b 
do inciso I do § 1'" do art. I'" do Decreto~ Lei 
n'" 2.:355, de 27 de agosto de 1987", 

Brasüia, de dezembrO de 198_8. -José 
Samey: 
EM no 271 

Em 22 de novembro de 1988 

Ex.c_elentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica: 

Tenho a I"!onra de submeter à elevada apre
ciaç~o de Vossa Excelência o anexo anteprO
jeto de lei com o objetivo de _alterc:~r à alínea 
a/15 b, do_ item I do § 1 o do Decreto-Lei no 
2355, de 27-8-87, o qual estabelece limite 
de retribuição na Administração Pública Fede
ral, do Distrito Federal, e dos Territórios. 

2. Pretende-se, mais exatamente, suprimir 
do texto legal, em tela, a expressão coligada, 
considerada imprÇ>pria, consoante afirma es
tudo realizado sobre a matéria, a douta Çon
sultoria-Geral da República, vei"bis: 

"'A questão não ê acadêmica. Sabida
mente, entidades federais, seja em decor
rência da aplicação de recursos incenti
vados, seja em razão de atividades de fo
mento, participam do capital de socie
dades privadas, sem exercerem, quanto 
a estas, quer o controle interno, quer o 
controle externo. No entanto, apesar dis
so, ficam ditas sociedades, quanto à re
muneração de seus dirigentes, conselhei~ 
ros e empregados, sujeitas à disciplinã 
do Decreto-Lei no 2.355, de 27 _de agosto 
de 1987, tão-só porque, em um dos dis
positivos deste, fala-se em coligada." 

3. É verdade não estarem as empresas 
coUgadas sujeitas à supervisão efetiva da Ad
ministração Federal. Nem estão elas obriga
das, até hoje, à prestação de contas ao Tnbu
nal de Contas da União, em face da_ Lei no 
6223, de 14-7-75, principalmente em seu art. 
79, com a redação dada pela Lei n~ 6.525, 
de 11 Q-4-78. 
~4. Não vai daí, todavia, que se conclua de
sejável fiquem fora da ação fiscalízadora do 
Governo om sem número de elnpresas, onde 
há investimentos relevantes por parte da 
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União, simplesmente por se traduzirem elas 
em participação não majoritárias. Isso, ao re
vés, tem sido objeto de acerbas críticas pelo 
Tribunal de Contas da União em sucessivas 
manifestações. 

5. O Decreto-Lei no 2.355/87,· ·ao irrcluir 
o termo-coligada, operou importante inova
ção. Cotntemplou no controle as sociedades 
em cujo capital a participação é superior a 
dez por c~nto, ou seja, onde há investimento 
público -relevante, embora não conte a Uniãõ 
com participação majoritária no capital votan
te. Pelo menos nesse campo específico rom
peu o legislador com as incovenientes peias 
que se têm imposto à ação fiscalíiadõra gover
namental. 

6. Não se pode negar, todavia:, a ·ímpio~ 
priedade jurldica do vocábulo "cOligadas" ao 
corpo da alínea b, do inciso I, do § 1 o, do 
art. to, do citado Decreto-Lei n~2355, de 1987, 
particularmente diante do que dispõe a Lei 
n<~ 6.404, de 15-12-76 (Lei aas Socie<1ades 
por Ações). _ 

7. Dessa forma, buscando corrigir-a a1udi
da impropriedade, sem prejuízo da ratío do 
mencionado diploma legal, bem assim con
ciliar essa modificação com as disposições 
da Constituição em vigor -e com as itefátiVás 
manifestações do Egrégio Tribunal de Contas 
da União, oferece-se a inclusa minuta de ante
projeto de lei. - - -

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de meu mais 
profundo respeito. - Maílson Ferreira da Nó:. 
brega, Ministro da Fazenda. 
Aviso no 872-SAP. 

Em 5 de dezembro de_ 1988 

À Sua Excelência o Seh"hO{ 
Deputado Paes de Andrade 
DO. Primeiro Se.cretário da_-Câmara dos Depu
tado 
Brasília- DF 

Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secre

taria a mensagem do Excelentíssimo Senhor 
Presidente_ da República, ac-ompanhada de ex
posição de motivos do senhor Mi!l.istro de Es
tado da Faz.enda, relativa a projeto de lei que 
"da nova redação_à alínea b do inciso r do 
§ 1"' do art. 1 e do Decreto-Lei n9 2.355, de 
27 de agosto de 1987'' ~ 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos_de elevada estima 
e consideração. - Rona/do Costa Couto, Mi
nistro Chefe _do Q.;ibinete_CiV:il. 

LEGISLAÇÃO aTADA 

DECRETO-LEI N"· "2355, 
DE 27 DE AGOSTO 1987 

Estabelece limite de retribuição na Ad
ministração Pública da União, do Distrito 
F&Jera/ e dos Terr/tórios, e dá outras pro
vidências. 

O Presidente da República, no uso da atri
bulção_que lhe confere o art, 55, items ][e 
lll, da Constituição, decreta: 

Art. I e A nenhum servidor civil ou militar 
da União, do Disti"íto Federal e dos Térit6rlós, 
será paga, no País, retribuição mensal superior 

à importância equivalente ao valor de oitenta 
salários mínimos de referência. 

§ 1? Para os efeitos deste decreto-lei, con
siderã-se: 

I- servidor, qualquer que seja o ·regime ju
rídico ou forma de ·investidura: 

a) os fUncionários e servidores, de qualquer 
categoria, da administração direta, membros 
dO Ministério Público e integrantes da carreira 
de Diplomata, bem assim os dirigentes, servi
dores e empregados de autarquias comuns 
ou em regime especial; 
-- b) os dirigeittes, conSelheiros e emprega
dos de empresas _públicas, sociedades de eco
nomia mista, sUbsidiárfãs, -contrOladas, coliga
das ou- quaisquer empresas de cujo capitaJ 
o poder público tenha o controle direto ou 
indireto, inclusive em virtude ae incorporação 
ao patrimônio público; 

c) os dirigentes, conselheirOS e emprega
dos de fundações e associações civis, instituí
das por autorização em lei ou mantidas pelo 
poder público ou, ainda, que receba transfe
rências orçamentárias ou recursos de entida
des referidas nos items anteriores; 

II -retribuição mensal, a soma das impor
tâncias recebidas a qualquer título, em razão 
de-vínculo estatutário ou de effiprego, perma
nente ou transitório, de caráter-ef~tivo_ ou pre
cário; 

- 111- dirigente, a pessoa, com ou sem víncu
lo ernpregaticlo com as entidades referidas 
no caput e no inciso 1, que_ seja nomeada ou 
designada pelo Presidente da República, de
signada pelo Ministro de Estado ou oufra auto
ridade COrii~pelente, eleitá pela Assembléia Ge
rar da entidade ou pelo respectivo Conselho 
de Administração, para o exercício do cargo 
de Presidente, Vice-Presidente, Superinten
dente, Diietor de entidade estatal, ou equiva
lentes. 

§ 29 Excluenl-se do limite de qu-e trata es
te artigo o saláriO-fárriílía, as diárias por serviço 
Eifetiváffierite -prestado fora da sede a ajuda 
de_ custo ern ·razão de mudança de sede, a 
gratifi~ação de Natal (Lei no 4.090, de 13 de 
julho de 1_962, e Deçreto-Lei n9 2.310, de" 22 
de dezembro de 1986), ou gratificação equiva
lente paga a dirigente--não emprega~o, o adi
cional por tempo de serviço, a retribuição pela 
participaçáo em -órgão de deliberação cO!etiva 
(Lei n~ 5.708, de 4 de óutubro de -1971) ou 
outros órgãos colegiados, não excedentes de 
duas, o acréscimo de vinte pOr cento mencio
nado no art. 39,- § 1 ~. deste decreto-lei, e no 
art. _3_9, § 2~. do Decreto-Lei n9 1.445, de 13 
dê fevereiro de 1976, bem· assim as indeni
zações decorrentes de resçisão de contrato 
de trabalha. 

f J9 Observado _o disposto no caput do 
art 1 e, os órgãos e entidades estatais poderão 
desdobrar em doze parcelas as vantagens pa
gas em-peifodiCidade diversa da mensal, con
cedidãs até _28 de dezembro de 1983. 

§ 49 N6- caso em que a duração dovíncu
l_o __ d~ trabalho seja inferior a um ano, cálculo 
da retribuiçã_o mensal ser_á proporcional ao 
período efetivam€:nte trabalhado. 

§ SO Não serão consideradas, no cálculo 
da retribuiç_ão, as contribuições feitas para o 

Fundo de Garantia do Tempo- de "ServiÇo 
(FGTS), para o Programa. de Integração Sodal 
(PJS) e para o Programa de Forma_ção do Patii
mônio do servidor Público (Pasep), a conver
são de férias ·ou IlcE:nça-prêmio em pecúnia, 
nem as parcelas de caráter indenizatório. 

§ 69 Nas hipóteses de ac-UmUlação cons
titucionalmente admitido o limite estabelecido 
neste artigo será_obse!Vado em relação a cada 
cargo!_ emprego ou função. 

Art. 2° Para os efeitos do disposto no art. 
19, quando se tratar de servidor requisitado, 
a entidade requisitante considerará, relativa
-ry}ente ao pagamento da retribuição ou com
plemento salarial, o montante das_parcelas pa
gas pela Administração Federal, Estadual, Mu
hicipal ou autárquica ou pelo órgão ou entida
de de origem durante o-periodo cons!derãdO. 

Art. 39 Os honOrários mensais dos diri
gentes das entidades estatais serão fixadOs por 
decreto do Poder Executivo, faculfudo a_ estes 
optar pela percepção, a esse título, de impor
tância equiva1ente: 

1-à retribuição de seu cargo ou emprego 
na entidade de origem; ou 
II- à maior retribuiçã"O=pãra o- empregado 

ela entidade estatal pãra a qual tenha sido elei-
to, nomeado ou designacfo._ _ _ -~ 

~§ 19 O diri9ente -que- õPiãr -pela fOrnla de 
retribuição prevista neSte artiQo fará jus a um 
acréscimo correspondente a 20% (vinte por 
cento) da remuneração do cargo para o qual 
tenha sido eleito, nomeado ou designado. 

§ ~ Para fins da flXélç_ão dos honorários, 
bem assim para CálCUlo do acréscimo de que 
trata o parágrafo anterior, serilo cOnsiderados, 
exclUsivamente; as parcelas da maior retribui
ção paga a empregado' da entidade, com
preendendo: 

a) o salário-base do Plano de Cargos e Sa
lários, efetivamente pago e não computados 
as vantagens a que se refere o art. 5°; 

b) a gratificaç~o de função Ou equ~v~l~nte; 
c) a gi'àtificação de Natal (Lei n" 4.090,_de 

13 de julho de 1962); e 
d) o adic_ional por tempo_ de serviço. 
Art. 49 Ocorrendo, nã forffia· da legislação 

pertinente, a cessão -ou· rêcjài~!çãÕ de servido
res, a cessionária reembolsará à cedente im
portância equivalente ao valor da retribuíção 
do servidor cedido, acrescida dos respectivos 
encargos. 

§ 19 O disposto no caput deste artigo não 
se-_ap!ica às reqUisições efetuadas: 

a) para efetivo exercício em 6rgãos inte
grantes da Presidência da Repúbl~a; 

b) pelo Ministro de Estado a que esteja: vin
culada a entidade _cedente, para exercido de 
função de _confiança do Grupo de Direç~o e 
Assessoramento Superior (DAS) e de função 
de Assessoramento Superior (F AS), no pró-
prio Ministério, e _ 

c) de acordo com o disposto em lei espe-cial ____ -- - ------ -----

§ 2e As cessões ou requisições etefUi:idas 
até a data da publicação deste decreto-lei so
mente serão objeto _de reembolso a partir do 
exercício financeiro de 1988. 

§ 39 o períOdO érTi qu-eo servidOr -pe"r"ma
necer na situação prevista neste artigo Se{á- · 
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considerado, para todos os efeitos, como de 
efetivo exercício no órgãO Ou entidade de cri~ 
gem. 

Art. 59 Aos_ servidores q-ue, nã. data da pu
blicação deste decreto-lei, percebam retribui
ção superior ao limite fixéido, fica assegurada 
a percepção da diferença, como vantagem 
pessoal, expressa em valor fixo, em cruzados, 
nominalmente identificável, a ser absorvida 
pelos aumentos e reajustes, indusive automá
ticos, supervenientes a este decreto-lei. 

§ 1 ~ Mediante pi oposta do dirigente máxi
mo dos 6rgáos e entidades referidas no § 1 ", 
do art. 1 ", o direito a que se refere o caput 
deste artigo que será declarado em portaria 
do Minístro de Estado a que estiver vinculada, 
que será publicada no Diário Oficial da União 
e conterá a indicação _ _do nome do benefício 
e dos valores da retribuição mensal, com a 
discriminação das respectivas parcelas e da 
vantagem pessoaL 

§ 2~ O pagamento da vantagem pessoal 
de que trata o caput deste artigo fica condido
nado à publicação do ato a_ que se refere o 
parágrafo anterior. _ _ _ 

§ 3ç A prestação anual de contas de_ enti
dade estatal será instruída com a prova da 
publicação do ato de que trata o§ 1°. 

§ 4~ Odispostonocaputdesteartigonão 
legitima-atas praticadoS em -desacordo com 
o estabelecido no Decr_eto~Lei n~ 1.971, de 
30 de novembro de_1982, e modificações pos
teriores, nem exonera de responsabilidade os 
infratares. 

Arl 6<;> Ressalvados o direito adquirido e 
a coisa julgada, é- vedado às entidades referi
das nas alíneas b e a/15 c do item [ do § 
J? do art. 19, e às autarquias em regime espe
ctai, conceder a seus servidores: . 
I- participação nos lucros, ainda que sob 

forma de resultado de balanço; 
n-gratificação ou adicional de produtivi

dade, de incentivo à produtividade, de eficiên
cia, de assiduidade e análogas; 

DI-auxílio-moradia, auxHio-financeiro, au
xmo-natalidade, auxílio-casamento ou vanta
gens assemelhadas; 

IV-empréstimo sob qualquer modalida
de; adiantamento de qualquer tipo; financia
mento de veículos, ainda que relacionado com 
o exercido do emprego, cargo ou função; fi
nanciamento para aquisição de bens móveis 
ou imóveis; 

V- prêmios_ de aposentadoria, salário-fa
mília complementar, salário-esposa ou bene
ficias asS_emelhados; 

VI- reembolso de despesas médicas, :-tos
pitalares ou com medicamentos; 

VII- direito de uso de imóveis residenciais, 
mediante locação a terceiros; 

VJ(J- cartões de crédito ou realizar o paga
mento de despesas decorrentes de sua utili
zação; 

IX-desconto nos preços ou tarifas de bens 
ou serviços; e _ 

X - adiantamento ou empréstimo, para 
compra de bens ou serviços inclusive median
te consignação. 

Parágrafo único.~ O disposto neste artigO 
não se aplica; 

a) à concessão de aUXJlio-moradia ou à lo
cação de -Imóveis destinados à residência de 
servidor; em localid,ades relacionadas e nos 
limites e _condições fixadas em decreto do Po
der Executivo; 

b) as contribuições financeiras que reali
zem, como patrocinadoras, a entidade de pre~ 
vidência privada fechada, observada a legisla
ção específica; 

c} a gastos, realizados com creches e servi~ 
ços de assistência médica, odontológica e far
macêutica, destinados indistintamente aos 
servidores e prestados p_or terceiros especia
lizados, observados os limites e condições es
tabelecidos em decreto do Poder Executivo; 

d) a concessão do beneficio do vale-trans
porte; 

e) aos auxílios õu à manutenção de progra
ma de alimentação do trabalhador, devida
mente aprovado pelo Ministério do Trabalho; 

f) à abertura, por instituição fi-nanceira pú
blica federal, de crédito vinculado a contrato 
que assegure cobertura de cheque em função 
do saldo médio de depósito mantido pelo to
mador do crkdito; e 

g)_ _às operações de cfédito _e flnar1ciãinento 
de veículos, _ _imóveis e bens duráveis, desde 
que essas operações estejam compreendidas 
no objeto social d_a instituição financeira e seus 
encargos sejam idênticos aos adotados nas 
transações com o público em geral. 

Art. 7~ As entidades de que tratam as alí~ 
neas b e c, do item I do § 1" do art. 1 o promo
verão, no prazo de noventa dias, contados da 
data da publicação deste decreto-lei: 

1-a mo_dificação de seus estatutos sociais, 
regimentos internos, regulamentos de pessoal 
e outros atas, de modo a ajustá-los às dispo
sições deste decreto-lei; e 

11- a adequação de seus Planos de Cargos 
·e Salários e de Benefícios e Vantagens, de 
modo a reduzir as retribuições excedentes ao 
limite estabelecido no caput do art. 1°, subme~ 
tendo-os à aprovação do Conselho lntermi
nisterial de Salários de Empresas Estatais (CI~ 
SE:). 
- Art._ a~ _A inobservânçia çlo disposto neste 

decreto-lei configura falta grave, punível com 
pena de demissão,- destituição de função ou 
rescisão de contrato de trabalho, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e penal que couber. 

Parágrafo único. Aos órgãos integrantes do 
Sistema de Controle Interno do Poder Execu
ti_võ _incumbe__a fis_Caliuição das medidas pre
vistas neste decreto-lei, propondo a apuração 
-das responsabilidades. 

Art. 9" Os acordoS e convenções coletivas 
de trabalho, quando for o caso, somente se 
aplicarão aos servidores, em termos de salá
rios e vantagens, até o limite e restrições esta
belecidos neste decreto-lei. 

Art. _10. o disposto neste decreto-lei apli
CCFSe aos inativos e pensionistas. 

_Art. 11. Este decreto-lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em 
contrário, 

Brasília, 27 de agosto de 1987; 166~ da Jride
pehdêridã e·gg~ da República -JOSÉ SAR
NEY - Paulo Bmssard - H~nrique Sabóia 

j __ 

-Leónidas Pires Gonçalves- Roberto Costa 
de Abreu Sodré- Luiz Carlos Bresser Pereiia 
-José Reinaldo Carneiro Tavares- !ris Re
zende Machado -JÕrge Bornhausen -Almir 
Pazzianotto Pinto - Octávio Júlio Moreira Li
ma -Roberto Figueira Santos -José Hugo 
Castelo Branco - Aureliano Chaves - JoJo 
Alves Filho - Antônio Carlos Magalhães -
Raphael de Almeido Magalhães- Celso Fui"~ 
tado - Deni lineu Schewartz - Renato Ai~ 
cher-Marcos Freire -Rubens Bayma De
nys- Rona!do Costa Couto -Ivan de Souza 
Mendes- Paulo Campos Paiva-Aníbal Tei
xeira de Souza - Aluízio Alves - V7cente Ca
valcante Fialho. 

(À Comissão de Consütuição, JustiÇa 
e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•31, DE 1989 

(n" 1.110/88, na Casa de origem) 

Disdplina o lndSO LXXVI do art 5~ da 
ConStituição da República Federativa do 
Brasü, alterando a redação do art. 30 da 
Lein"6.015, de31 âedezeinbrode 19'73. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ln O art 30 áa Lei n" 6.015, de 31 

de dezembro -de J 973, passa a vigorar com 
a seg-uinte redação; 

"Art 30. - Das pessoas reconhecida
mente pobres não serão cobrados emolumen
tos pelo registro civil de nascimento e pelo 
assento de óbitos e respectivas certidões. 

§ 1 o O estado de pobreza será compro
vado por declaração do próprio interessado 
ou a rogo, em se tratando de analfabeto, neste 
caso_ acompanhada da assinatura de duas tes
temunhas. 

§ 29 A falSidade da dedaFação er:~sejará 
a responsabílidade civil e penal do interessado. 

Art 21 Esta lei entra em vigõr na data de 
sua publicação--:-

Art. 3"'- Revogam~se as disposições em 
contrário. 

/LG/SV.ÇÃO C/T ADA 

LEI N' M15, DE 31 DE DEZEMBRO 
DE 1973 

Dispõe sobre os regístros públicos e dá 
outras providências 

'"'"""'''""'"''""""''"'"'''''"'".:----c----'--· 

TÍTULO rJ 
Do registro civil de pessoas naturais 

CAPfTULÓ I 
Disposições gerais 

., ........ ,, .......................... ~~-,--
Art 30. Das pessoas comprovadamente 

pobres, à vista de atestado da autoridade com
petente, não será cobrado emolumento pelo 
registro civil e respectiva certidão. 

LEGISLAÇÃO PERT!i'IENTE 

CONSTITOfÇÃO 
REPÚBLitA FEDERATIVA Dó BRASIL 

- 1988 
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TITULO 11 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Cole

tivos 

Art 5o Todos são iguais perante _ã lei,-sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviol.abilidade do dir~ito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à pro
priedade, nos termos seguintes: 

·····························----------
LXXVI - são gratuitos para os reconheci-

damente pobres, na forma da lei: 
a) o registro civil de nascimeii(O; 
b) a certidão de óbito; 

··································=---~== 

·········-···z.rc~;:;;j;;i; de canstit~/i'io~:-:J;;·~-d;~ 
e Cidadania.) 

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

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser 
lidos pelo Sr. 1 ~ Secretário. --- -

S~o lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
J'!• 212, DE 1989- COMPLEMENTAR 

Dá nova redaçào aos disj;õslúvOS- que 
menciona part!ladei{udr as Leis COinple
mentaresn"' 19, de25dejunhõ de 1974, 
e 26, de {j de setembio de 1975, ao 
disposto no artigo 239 da Cõi1St!tUição. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 n O Art. 1" da Lei Complementar n" 

19, de 25 de junho de 1974, passa a vigorar 
com a seguinte redaçâo: 

"Art. 1" Os recursos gerados pelo 
Programa de lnte"gração SoCial tPIS) e pe
lo Programa de FofmêlÇãO:c!9Pãfrin10nio
do Servidor Público (PASEP)", de -que tra
tam as Leis Complementares n"-7, de 7 
de setembro de 1970, e8, de3 de dezem
bro de 1970, respectivamente, serão apli
cados de forma unificada, destinando-se, 
preferencialmente, a custeai' o seguro-de
semprego, criado pelo Decreto-Lei no 
2.284, de 10 de março de r9"86; e· a finan
ciar programas de desenvolVimento eco
nômico. 

ParágrafO únfcõ.- -Os recursos desti
nados ao financiamento de programas 
de desenvolvimento económico serão 
em montagem nunca inferior a quarenta 
por cento do total disponível, cabendo
ao Banco Nacional de Desenvolvimento_ 
Económico e Social fixar as prioridades 
e estabelecer critérios de remuneração 
que preservem o valor do capital." 

Art. 2~ O artigo 4~ da Lei Complementar 
nQ 26, de 11 de setembro de 1975, passa a 
vigorar acrescido de§ 4~. dando-se a seguinte 
redação aos parágrafos 1-' e 3~:_ 

Art 4" ...................... ~"'"'"""'-""'""''""""''"'"'-
§ 1' Ocorrendo aposentadoria, transfe

rência para a reserva remunerada, reforma ou 

inValidez do titular da conta individual, poderá 
ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso 
de morte, será pago aos seus dependentes, 
-de acordo com a legislação da Previdência 
Social, com a legislação específica dos servi
dores civis e mllitafes OU, na falta daqueles, 
étOS suçessores do titula~. nos termos da lei 
civil 

§'~3~'"'t'~~;~g~~-~d~·~~~··p~·rti~·i·p~·~t~;··q·~~ 
percebam até dois salários mínímos de remu· 
neração mensal, ao téi]Tlinç de cada exercício 
financeiro, a percepção de importância equi
valente a_urn salário _mínimo~ computado nes· 
te valor o rendimento das contas individuais 
no_ caso __ de empregado _que_ já participava do 
programa em 5 de outubro de 1988. _ 

§ 4~ É vedada a distribuição da arreca
dação de que trata o artigo 1 c desta lei comple
mentar para depósito nas contas individuais 
dos participantes. _ 

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

Art .. 4~ São _revogadas as disposições em 
contrário. 

0Ju§ti6cação 

A Constituição promulgada em outubro de 
1988 asse"Qurã- aos trabalhador_es o direito à 
percepção de um seguro-desemprego quan· 

__ do a impossibilidade_de encontrar colocação 
no mercado de mão-de-obra for involuntária 
(art. 7, inciso II- C. F.) 
-·Por _outro lado, é previsto no mesmo texto 

que a arrecadação decorrente das contribui
ções para o Programa de Integração Social, 
criado pela Lei Complemen~r no 7 ~ de 7 de 
setembro de 1970, e para o Programa de For
maçáo- do Património do Servidor Público, 
cria_d_o pela Lei Complementar n? 8, de 3 de 
dezemf?ro de 1970, passem a financiar o men
cionado beneficio (art. 239- C. F.) -
-~ Determina ainda a Lei Maior que pelo me
nos quarenta por cento do total dos recursos 
disponíveis do fundo PJS-PASEP sejam aplica
dos em programas de desenvolvimento eco
nómico, cabendo_ ao_ BNDES servir de inter
mediário e fiXar critérios de remuneração que 
prese:rvem o valor do património (art. 239 -
§1"-C.F.) 

A fim de que tais objetivos sejam alcança
dos1. é- necessilrlo alterar a redação da Lei 
Cómplementar n? 19n 4. _ _ 

Quanto_ aos critérios de saque, veda a nova 
ofdem constitucional o levantamento de qual
quer importância por motivo de casamento. 
Ademais, proíbe-se a distribuição de arreca
dação promovida pelos __ órgãos competentes 
para depósitos nãs contas individuais dos par
tiCipante-s (art. 239 :.:.__ § 29 --C. F.) 

finalmente, os trabalhadores que perce
bem até dois_ salários mínimos passam a fazer 
jus ao levantamento .;anual_ de_ i_mportância 
eqUTvãlehte a um salário mínimo, computado 
neste valOr o rendimento i:las contas indivi
dyais pãra àqueles que já participavam do pro
grciiTta em_s de outubro dE! 1988_ 

__ Todas estas inovações exigem a Íntrodução 
de alterarações na redação da Lei Comple-
mentar nn 26ns: . - - -

A presente iniciativa tem- por escopo" ade
qu~r_ a_orde!T} jurídica infraconstitucional aos 
novos ditames da_ Car:ta Magn~. 

Sala das Sessões,_ 8 de ag-osto de 1989, 
- Nelson Carneiro - Alexandre Costa -
Mendes Cana/e - -Nabor Júnior - -Antônio 
LUiz Maya - Pompeu de Soysa. _ 

(À Comissão de Assuntos Sociais) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
J'!• 213, DE 1989 

Altera dispositivos da Consolidação das 
Leis do TrabrJ!ho, aprovada pelo Decre
to-Lei no 5.452, de J9 de maio de 1943, 
de acordo com o art. 7" e seus1ncisos 
da- Constítl.irçaO Federal, e dá outras pro
vidênCias. -- -- --

O CoriQreSso -Nãciomil decreta: 
Art. )9 Os dispositivos adiante enumera~ 

dos, .da Consolidação_ das Leís do _Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 19 de 
maio de 1943, passam a vigorar coin a seguin
te. redação: 

. ""Art. 3• ...................................................... . 
"Parágrafo único. Não haverá distin

ção entre o empregado com vínculo em-__ 
pregatício permanente e o avulso, nem 
quanto à condição ou espécie do traba
lho, seja manual, técnico ou intelectual_." 

::Ãrt.···s·~ .. :-if~~d~d·~-~~~i~~·~;··d;~~ri~i: 
_ nação salarial, de exercido de funções 

ou critérios de admissão por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado_ civil." 

"§ 1 o A_ todo Ú_5:1,balhà de igual valor 
corresponderá salário igual." 

'•§ 29 Ao portador de deficiência é as
segurada isonomia de tratamento quanto 
ao salário e critérios de admissão." 

Art. 7' .......................................... : ............. . 
"a) aos empregados domésticos, sal

vo as exeções previstas na Lei n~ 5.859, 
de 11 de dezembro de--1972;"-

"Art. 11. Não havendo disposição 
especial que estabeleça prazo maior, o 
direito do empregado de pleitear a repara
ção de qualquer ato infringente de norma 
tutelar da relação emPn:igatída piéscre-
verá em: 

a) 5 (cinco) anos, para o trabalhador 
urbano até o limite de 2 (dois) anos após 

- - a exiirlçãO do contrato; 
b) 2 (dois) anos, após a extinção do 

_contrato, para o tr<_~.!>alh_ador rural." 

"Art.- -sa. A duraÇão norn1al do traba
lho, para os empregados de qualquer ati
vidade privada, não excederá de 8 (oito) 
horas diárias ou 44 (quarenta e quatro) 
seffiai1aís, facultada a COmpensação de 
horários e a redução da jornada, median
te acordo ou convenção coletiva de traba
lho." 

Art. 59. 
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"§ 1 ~ Do acordo ou da convenção 
coletiva de trabalho deverá constar, obri
gatoriamente, a importância da remune
ração do serviço extraordinário, que será 
superior, no mínimo, em 50% (cinqúEmtã 
por cento) à do normal." 

Art. 61. 
"§ 2" Nos casos de excessos_ previs

tos neste artigo, a remuneraçlio será, pelo 
menos 60% (sessenta por cento) suj:>erior 
à da hora normal, e o trabalho não poderá 
exceder de 12_(doz.e) horas, respeitado 
o limite semanal de 44 (quarenta e qua-
tro) horas." - -

"Art. 142. O empregado perceberá, 
durante as férias, a remuneraçãO que lhe 
for devida na data da sua concessão, 
acrescida de, pelo menos; um terço." 

"Seção XIII - Das Atividades Insalu
bres, Perigosas ou Peno_sas'' _ 

"Art. 189. Serão consideradas ativi
dades insalubres ou penosas aquelas 
que, por sua natureza, condições ou mé
todos de trabalho, exponham os empre
gados a agentes nocivos à sa_úde, acima 
dos limites de tolerância ftXados em razão 
da natureza e da intensidade do agente 
e d?, tempo de exposição aos seus efei
tos .. 

"Art. 190:~ ü Ministério do Trabalho 
aprovará quadro das atividades e opera
ções a que se refere o artigo anterior e 
adotará normas sobre critérioS de sua ca
racterização, os limites de tolerância aos 
agentes agressivos, meios de proteção e 
o tempo máximo de exposição do empre
gado a esses agentes.~' 

"Art 191. A elimiri-ação ou a neutrali
zação da insalubridade ou da penosidade 
ocorrerá": 

.............................. _ ....... ____ ~ 
"Parágrafo único. Caberá às Delega

cias Regionais do Trabalho, comprovada 
a insalubridade ou_ penosidade, notificar 
as empresas, estipulando prazos para a 
sua eliminação ou neutralização; na for
ma deste artigo." 

"Art. 192. O .exerCício-de trabalho 
em condições insalubres ou penosas, ad
ma dos limites: de _tolerância, estabele
cidos pelo Ministério do Trabalho, asse
gura a percepção de adicional, respecti
vamente, de 40% , 20% e 10% do salário 
mínimo, segundo se classifiquerri nos 
graus máximo, médio e mínimo." 

Art. 193. 
"§ 2o O empr-egado poderá optar peK 

lo adicional de insalubridade ou penósi
dade que porventura lhe_seja devido." 

"Art 194. O direito do empregado 
aos adicionais de insalubridade, penosi
dade ou periciJlosidade cessará com a 
eliminação do risco à sua saúde ou inte
gridade física, nos termos desta Seção 

e- das normas expedidas pelo Ministério 
do Trabalho." 

''Art. 195. A caracterização e a classi
fiCação da insalubridade, penosidade e 
da periculosidade, segundo as normas do 
Ministério do Trabalho, far-se-ão atraVés 
_de perícia a cargo de Médico do Trabalho 
ou Engenheiro d9 Trabalho; registrados 
no Ministério do _Trabalho." 

"§ 2? Argüida em juizo a insalubrida
de, penosidade ou periculosidade, seja 
por empregado, seja por sindicato, ·o Juiz 
designará perito habilitado na forma des
te artigo e, onde não houver, requisitará 
per'fcla ao órgão competente do Minis
tério do Trabalho." 

-''Art. 196. Os efeitos pecuniários de
c;orrentes do trabalho me condi~ões de 
insalubridade, penosidade ou periculosi
dade, serão devidos a partir do início da 
atividade do empregado nessas condi
çoes, respeitadas as normas do artigo 
11."" 

"Art. 390:- Ao empregador é vedado: 
''1- empregar a mulher em serviço 

que demande o uso de força muscular 
=-= Superir a 20 kg para o trabalho contínuo, 

ou 25 kg para o trabalho ocasional, salvo 
se for para a remoção de material feita 
por impulsão ou tração de vagonetes so
bre tn1hos, de carros de mão ou quaisquer 
aparelhos mecânicos;:· 

"li- a dotar qualquer prática discrimi
natória à mulher ou limitatiya_ à sva ad
missão- e-manutençãO no quadro de pes
soal;" 

''UI- exigíf, -no ·ato _da admissão, a 
apresentação de qualquer documento, 
atestado, exame médico, certidão ou 
qualquer outr() meio de fiscalização e 
controle de gravidez ou de fertilidade;" 

"N- realizar revistas íntimas nas em· 
E!:e_gadas;" 

"V-restringfr a participaçãO em cur
Sos de mão-de-obra, ministrados por ins

--tituiÇões públicas, pelo Senai, Setiac ou 
pela própria empresa;" 

"Art. 392. t assegurado à mulher 
grávida o direfto à-licença maternidade, 
COm duração de 120 (cento e vinte) dias, 
Sem prejuízo do emprego e do salário.". 

- "Art. 397. O Sesi, Sesc, a LBA e ou
tras entidades públicas destinadas à as
SistênCia â irifãnda, manterão ou subven
-Cionarão cherches, escolas maternais e 
jardins de infância destinadas especial-

·-~ rrrent:e aos filhos e depe"nderites, desde 
- o nascimento até 6 (seis) anos de idade, 

das mulheres empregadas." 
_ "I:_arágrafo único. As disposições 

deste artigo aplicam-se, também ao em
pregado quando lhe couber, exclusiva
mente, a posse: e guarda dos filhos meno
res de 6 (seis) anos de idade." 

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

''Art 402. COnsidera-se menor, para 
os efeitos desta Consolidação o empre
gado com idade inferior a 18 (dezoito) 
anos". 

"Art 403. Ao menor de_ 14 (quator
ze) ãrlõS e-proibido o trabalho, salvo na 
condição de aprendiz." 

"Parágrafo único. O trabaJho dos me~ 
nores de 14 (quatorze) anos fica sujeito 
às seguintes condições, além das estabe~ 
lecidas neste Capítulo:" 

"Art. 431, Os candidatOs à admis
são, como aprendizes, além de estarem 
regularmente matriculados em cursos de 
aprendizagem oficiais ou reconhecidos, 
_deverão satisfazer às seguintes condi
_ções:" 

Art. 457. 
"§ 19 Integram o salário, não só a im

portância ftXa estipulada, que não pode 
ser inferior ao salário mínimo, como tam~ 
_béffi as comissões, percentagens, gratifi
cações ajustadas, diárias para viagem e 
abonos pagos pelo empregador." 

"Art 461. Sendo idêntica a função, 
a todo trabalho de igual valor, prestado 
ao mesmo empregador na mesma locali
dade, corresponderá igual salário, sem 
distinção de sexo, nacionalidade, idade, 
cor, est?tdo civtl ou condição física." 

M. 473 ................................................... .. 

"III-Por 5 (cinco) dias, em caso de 
nascimento de filho, no decorrer da pri
meira semana.". 

-··-··-··----.....,----
"Art. 487. Não havendo prazo esti-

pulado, a parte que, sem justo motivo, 
.quizer rescindir o contrato de trabalho, 
deverá avisar a. outra de su.;1 resolução, 
com antecedência mínima de 3Q_{binta) 
dias." 

"§ 59 O prazo a que se refere o caput 
Oeste artigo será acrescido de 1 (um) dia 
por ano de serviço, até o máximo de 30 
(trinta) dias." 

Art. 613. .. ................................................ .. 

"IX- Pisos salariais diferenciados e 
proporcionais à extensão e à complexi
dade do trabalho." 

Art. 2~ O art. 39 da Lei no 5.859, de 11 
de dezembro de 1972, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 3~ O empregado dõnléstlcO fa-
rá jus, nas mesmas condições do empre
gado regido pelas disposições da Conso
lidaÇão -das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo beáeto-Lei no 5.452, de 1? de maio 
de 1943, a6s seguintes diieitos: 

I- salário mínimo; 
D -irredutibilidade do salário; 
lll- décimo terceiro salário com base 

n--ª_remuneração integral; 
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IV- repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos domingos; 

V-gozo de férias anuais remunera
das, com, pelo menos, um terço.a mais 
que o salário normal; __ 

VI -licença maternidade, sem prejuí
za_do emprego e do salário, com a dura
ção de 120 (cento e vinte) dias; 

VII -licença paternidade; 
VIII- aviso prévio proporcional ao 

tempo-de serviço de, no mínimo, 30 (trin
ta) dias. 

Art 3~ O art. 1, e parágrafo únko da Lei 
n9 5.889, de 8 de junh-o de 1973, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art I<> As relações de trabalho rural 
serão reguladas pela Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n<> 5.452, -de 1 Q de maio de 1943, 
pelas normas da presente lei no que com 
ela não colidirem, e demais disposiç6es 
tutelares da relação de emprego.'' 

"Parágrafo únk:o: ObseiVadas- as pe~ 
culiatidades do trabalho rural, a ele tamw 
bém se aplicam as leis números: 605, 
de 5 de janeiro de _1949; 4.090, de 13 
de julho de 1962; 4.725 de 13 de julho 
de 1965, com as alterações da Lei n~ 
4.903-, de 16 de dezembro de 1965; 
5.107,-de 13 de setembro de 1966 e os 
Decretos-Leis núrn_eros: 15, de 29 de ju
lho_de 1966; 17, de22 de agosto-de 1966 
e 368, de 19 de dezembro de: 1968." 

O art. 4" da Lei n~ 6.367, de 19 de outubro 
de 1976, passa a vigorar acrescido do seguin
te: 

"Parágrafo único. o_ direito· previsto 
no caput não exclui a reparação integral 
do dano, nos termos do art 159 do Códi
go Civil, quando o acidente decorrer de 
culpa ou dolo do empregador~" 

Art. 59 Os arts. zg e 30 do Decreto-Lei 
ri' 2.284, de 1 O de março de 1986, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Arl 29. As_despesas com o seguro
desemprego correrão à conta do Fundo 
constituído com os recursos do Progra
ma de Integração Social e do Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público. 

Art. 30. O Poder Executivo, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, encaminhará ao 
Senado Federal e à Câmara dos Depu
tados estudos indicando a situação patri~ 
mania\ do Fundo_ PIS-Pasep, suas dispo
nibilidades, capacidade de investimento 
e possibilidade de suportar O pagamento 
de benefícios aos desempregados em va
lores superiores aos constantes do artigo 
28." 

Art. 6" O art. _19_ do Decreto-Lei 09 2.445, 
de 29 de junho de 1988, passa a vigOrar acres

. cido dos seguintes parágrafos: 

"Art. 1" 

- § 4" A empresa cujo índice de rotati~ 
- - vidade çia força de traba1ho sejci S:Uperior 

à média do setor recolherá em dobro a 
inlpOrtâ!lcia devida, nos termos deste ar-
tigo. __ _ 

§ _ 59 Para os fins previstos no pará
grafo anterior, o Instituto Brasileiro de 
GeOgrafia e Estatístic_a elaborará, anual
mente, _o índice médio de rotatividade da 
força de trabalho para os diversos setores 
eConômicos." 

-Art. 77 O § 1" do art. 29 e o art. 49 do 
Decreto-Lei n~ 368, de 19 de dezembro-de 
l96s;pãssam a vigorar com a seguinte reda
ção: 

_ ''Art. 2o ...................................................... . 

..... §.1~ .. -·ç~;~id;;;~~;;~~;t~~a~-:; 
atraso, a retenção ou a sonegação de sa
lários devidos aos empregados sem mo
tivo grave e relevante que_evidencie a au
sência de dolo ou culpa, não se conside
rando como tal as causas decorrentes do 
riSco empresarial. 

Art 4P Frustrar, medí~nte retenção, 
sonegaçálj ou emprego de meio ardiloso 

. Ol! fraudUlentO 9 pagamentO de salário 
__ ou qualquer outra importância devida a 
.. empregado. 

Pena- Reclusão de um a cinco anos, 
e: . .r11ulta." _ -

Art. ao A empresa que pretender introdu
zir sistema de autorrfii.Çãó -que implique na 
redução da mão~de-_obra, emprego de pessoal 
espeda1mente qualifícaâo, ou ambos, deverá 
comunicar sua intenção- cios trabalhadores e 
ao sindicato correspondente com antecedên
cia mínima de um ano. 
- Art. 99 Durante o prazo a que se refere 
o· artigo antericir, a empresa deverá assegurar 
aos- e1ilJ5re-g-ados que venham a ser afetados, 
gratuitarrieote e durante O horário de expe-
diente nórmal, cursos de treinamento ou rea~ 
daptação profissiOnal capazes de habilitá-los 
ao exerçício de novas funções no estabele
'cimento. 

Parágrafo único. - OS- empregados que te~ 
nham concluído satisfatoriamente o curso se
rão preferencialmente aproveitados nas novas 
fUnções. 

Art. ret: " dS empregaaos que não pt.idé-
rem ser aproveitados em novas funções, inde
pendentemente dos_ demais direitos decorren~ 
tes da rescisão contratual, farão jus a: 

......-aviso prévio de 12 (doze) meses; e, 
- indenização correspodente a três 

mes_~s d<uemuneração por ano de servi
ço efetivo ou fração igual ou superior a 
seis meses, 

Art. 11. É -v~dada a -diSpensa de empre
gado por mt>tivo de automação sem a obser
vância do preceituado nos artigos anteriores. 

Art. 12. São reVOgados os seguintes dis
pósitivOs da C:onsoliPaçáo das Leis do T raba
\ho,- aprovada pelo Decreto~Lei n" 5.452, de 
J9de maio de 1943: letra b do art. 7~: o art. 

62; o § 3° do art 392; o § 1 ~ do art. 405; 
os incisos f e 1f do art. 487 e: o art. 503. 

Art. 13. São _revogadOs o ·art.--20 da Lei 
n9 5:889, de 8 de junho de 1973 e o § 29 
do art. 29_da Lei n" 4.923; dé 23 de deze:mbro 
de 1965, e demais disposições em contrário. _ 

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

A justificação foi "reita Oralmente por S" Ex•, 
Senador Nelson Carneiro, na Sessão de 
7-8-89. 

Sala das Sessões, em 8 de agosto de 1989. 
- - Nelson Carneiro -- Nexandre Costa -

Mendes Cana/e-Pompeu de SOusa -Nabo r 
Júnior- AntomO Luiz Maya. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 214, DE 1989 

(COMPLEMENTAR) 

bispõe sobre a proteção di!t relação de 
emprego contra a dispensa arbitrária ou 
semju~ta_ causa e dá outras providências: 

_O CongressO Nacional decreta: 
Art 1 ~ É vedada a despedida arbitrária ou 

sem justa causa, nos termos desta lei comple
mentar. 

Art. 2~ CoriSidera~se justa causa para a 
rescisão do contrato _de trabalho, por parte 

-do empregador, a prática de qualquer ato pre
visto no art. 482 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. --

Art 3" Reputa~se arbitrária a dispensa de 
empregaaó -que não deC~ffa de motivos de 
força maior tal Como defmida no_a_rt. 5Gl- da 
Consolidação das Leis_do Tr~_ba.IJ]o, __ _ 

Arl 4o O empregador, ao rescindir o con~ 
trato de trabalho com base nos arts. 2~ ou 
39 desta lei, deverá notificar, por escrito, o em~ 
pregado, juntando as razões que fundamen-
tam o seu ato. -

Parágrafo únlco. Caberá_à Justiça do Tra
balho decidir sobre a procedênCia das- razões_ 
alegadas pelo empregador. 

Art. 5° Reconhecida a inexistência de falta 
grave ou a inocõrrêiicfa de força maior- que 
torne Jegítima a dispensa, a Sentença determi~ 
nará a reintegra:çãõ ho serviço e o pagamento 
dos salários como se em atividade estivesse. 

Parágrafo único. I:: facuftada ao emprega
do, segundo sua conveniência, requerer a con~ 
versão da reintegração na indenização prêvista 
no art 497 da Consolidação da:fl:eis do Tra~ 
balho. 

Art. 69 _0-diSJ)õStO-nestalei complementar 
não se aplica aos empregados c-om contrato 
de trabalho por prazo determinado, nem àquew 
\es contemplados no art. 499 da Consofidaçáo 
das Leis do Trabalho. 

Art. 79 Revogam~se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A Constituição promulgada em outubro de 
1988 inovou substancialmente o conteúdo 
obrigacíonal da relação empregãtícia ao deter-
minar, de forma explícita, que a lei_ comple-
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mentar proteja os trabalhadores em geral con
tra a despedida arbitrária ou-sem justa causa. 

Com o preceito, pretendeu-se assegurar à 
classe trabalhadora um mínimo ·de estabili
dade, evitando sujeitá-la aos riscos próprios 
à atividade empresarial. Do ponto de vista es
tritamente jurídico, desapare<:e o direito potes
tativo do empregador de demitir, ao seu talan
te, segundo suas _conveniências e interesseS. 
A denúncia do contrato de trabalho haverá, 
sempre, de ser motivada, sob pena de caracte
rizar-se como ato ilícito. _ 

O projeto ora apresentado estabelece, co
mo regra geral, a vedação d~ dispensa artn
trária ou sem justa causa. Para definir estes 
dois conceitos, remete-=-Se ãOs- artrgos COrreS
pondentes da Consolidação das Lels do Tra
balho. 

De-sorte a tomar possfvel o questionamento 
judicial da iniciativa da empresa, determina-se 
que o ato da dispensa seja notificado ao em
pregado, devidamente acompanhado da fun
damentação. 

Reconhecida a ineXlstê-ncia de falta grave 
ou a inocorrência de motivo de força ma:ior 
que tome legítima a dispensa, cabe à Justiça 
do Trabalho determinar a reintegração do em
pregado, facultando-se a este requerer a con
versão do pagamento da verba indenizatória 
prevista no art. 497 da CL T. 

Finalmente, os empregados que mante
nham contrato de trabalho por prazo determi
nado, bem assim aqueles que exercem fun
ções de confiança pessoal do empregador fi
cam excluídos de proteção_ por se tratarem 
de atividaâes incompatíveis com a nova tutela. 

Sala das Sessões, 3 de agosto de 1989. 
-Nelson Carneiro·_;..;.... Alexandre Costa -
Mendes Cana/e-Pompeu de Sousa-Nabor 
Júnior- Antonio Lw'z Maya. 

(À Comissão de Assuntos SocialsJ 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 215, DE 1989 

Dispõe sobre a remuneração profissio
nal mfnima dos professores das institui
ções públícas do ensino de }9 e 2P graus, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"'- Aos professores das instituições 

públicas do_ ensino de 1 ~ e 2° graus é assegu
rada remuneração mensal não inferior a, res
pectivamente: 

1-4 (quatro) salários mínimos aos que te
nham habilitação de nível superior; 

U-2 (dois) salários mínlmos aos portado
res de habilitação específica de ~ grau; 

111--1 (um) salário mínimo àqueles autori
zados a lecionar, em caráter suplementar e 
a títu1o precário, com habilitação em cursos 
intensivos ou em exames de capacitação que 
não exijam escolaridade além do 1 n grau. 

Parágrafo único. A remuneraçao profis
sional mínima estabelecida no caput corres
ponde, em qualquer caso, a uma carga de 
trabalho de 24 (vinte e quatro) horaS semanais. 

Art. 2"' O salário míníino é assegurado 
também aos professores das instituições ca
racterizadas, na forma do Art. 213 d8 Consti-

tuiçáo Federal, como escolas comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas "que recebam re
cursos públicos para o ensino de I o e 2° graus. 

Art. 3n A implementação, em nível nacio
nal, da remuneração profissional mínima dos 
professores e demais profissionais do ensino 
de 1" e 2" graus terá prioridade entre as formas 
de assistência técnica _e financeira da União 
aOs Estados; ao Distrito Federal e aos Muni
cípios. 

§ 11 As despesas necessárias aos compri
mento ao que prescreve o caput deste artjgo 
serão atendidas com os recursos oriundos, 
entre outros, do salário educação, através do 
Fundo Nadona1 de Desenvolvimento da Edu

~ cação (FNDE). 
§ 2"' As Fundações e Mantenedoras priva

das de caráter assistencia1 e sem fins lucrativos 
poderão também, nos termos do § 1" do art. 
213 da C6ns"tituição Fedel'al, receber' recursos 
públicos visando sobretudo à implementação 
do salário mínfmo profiSSional dos professores 
e demais profissionais do ensino de 1" e 2" 
graus. 
· Art. 4?-- A ÜníâO Col-ttribUii-á com 7.5% (se
tenta e Cinco por cento) do valor dO salário 
efetivamente pago a cada professOr do ensino 
de primeiro gfau, das redes públicas estaduais 
ou municipais- e do Distiito Federal, remanes
cendo sob responsabilidade dos Estados e 
Municípios ou do Distrito Federal, conforme 
o caso, ou das respectivas entidades educa
cionais mantenedoras a complementação sa
larial e a totalidade dos encargos sociais do 
referido pessoal docente. 

§ 19 A co_ntdb_uição_daLlnião incidirá ape
rias sobre o valor do salário fiXO meilSal, itão 
abrangendo" retribuição por horas--extras nem 
quaisquer gratificações ou vantagens inte
grante~;-da remuneração docente. 

§ 2? A assistência financeira prevista no 
· caput deste artigó eStá limitada aos profes
sores dos estabelecimentos públicos de ensi
no, organizados de ac;-ordo com a legislação 
vigentee com funcionamento regular, e que 
tenham tido matrícula igual ou superior a 50 
( cinqüenta) alunos no último ano letivo. 

Art. 5" O Poder Executivo regu1amentará 
a execução do disposto nesta Lei, no prazo 
de 90 (noverita) dias, contados de sua publi-
cação. - . 

Art. _ 6~ Esta Lei entra em vigor a partir do 
eXercício subseqüente ao de sua publicação. 

Art 79 Revogam-se as disposições em 
- _contrário. 

Justificação 

Em consonância" com os dispositivos da 
ConstitUição Federal, recéin-promulgada, so
bretudo com inciso V do art. 206, que trata 
da destinação dos recursos públicos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 
çpmprovadamente sem fins lucrativos, o pre
Sente Projeto de Lei quer tomar explicitaS algu
mas linhas norteadoras da política nacional 
de priorização do ensino fundamental. 

O magistério, na verdade, constitui uma das 
profissões regulamentadas no País que per
manece sem um salário definido, condiZente 
com ar'elevância social da função e o esforço 

próprfõ desse labor tão exaltado, em reconhe
ciinentos riiõraiS e intelectuais, e financeira
mente pouco recompensado. 

No entanto, já o próprio texto da legislação 
trabi!,lhísta consolidada estabelece, já há várias 
décadas, que não será permitido o funciona
mento de estabelecimento particular de ensiw 
no que não remunere condignamente os seus 
professores (art. 323 da CLn.lsto, infelizmen
te, ao que se vê, tem levado à conclusão opos
ta: em sendo estabelecimento público, é possí
vel verificar-se o contrário, porque, via de rew 
gra; as-siin ocorre· nas i'ed_es oficiais dos dife
rent~~EstadOs e Munidpio.S. 

A realidade da remuneração docente em 
todo o País, mormente a nível" do ensino de 
11 grau, está a exigir a: fiXação do valor mfnimo 
para tutelar a atividade dO magistériO, diante 
da lamentável situação em que se encontra, 
não raropercebendo ganhos abaixo do míniw 
mo _garantido pe"la Constituição a tcidos os 
trabalhadores (CF arts. 7~. IV, e 39,_ § 29) e 
até mesmo a mão-de-obra sem qualquer quaw 
Jificação. 

São c_onheddas_ as dificuldades_ sempre le
vantadas _em relação ao problema, sobretudo 
nas Prefeituras dos peqUenos municípios de 
distantes pontos do território nacional ou nas 
regiões mais pobres, com notórias carências 
orçamentárias. -

No entanto, após as medidas desencadea
das recentemente pela Assembléia _Nacional 
Constituinte, no sentido de ampliar as transfe
rênci<:~.s _ _de recursos da __ União aos Estados e 
face de_um maior volume_de recursos tnbutá
rios canali~_dos doravante esPecifiCamente áo 
setor educacional. - -

A despeito de remuriei-ã.ção do_c_ente cons
tituir atribuição específica de cada sistema de 
ensino, cabe assinalar que a matéria em co_
meDto se cOmpreende no campo da legisla
ção federal que fixa diretrizes e bases _para 
o ensino em seus vários graus. 

Vale mencionar o que, a respeito, estatui 
o art. 39 da ainda em vigor Lei n" 5.692, de 
11 de agosto de 1971: "Os sistemas de ensinO 
devem fiXar a remuneração dos professores 
especialistas do ensino de 1 e e 2~ graus, tendo 
em vista a maior qualificação em cursos e 
estágio de fonnação, aperfeiçoamento ou_ eS
pecialização; sem distinção de graus escolares 
em que atuem". · 

Observa-se, portanto, que o Legislador Fe
deral se preocupOu, embora em termos gené
riCos, Com a valorização profissional dO profes
sor firmando o princípio de que sua remune
ração deve ser compatível com a qualificação 
alcançada mais do que dependente do grau 
escolar cu nível de ensino em que atue ou 
até mesmo, acrescentaiíamos, da antigüídade 
no exercício do magistério, como soe acon
tecer. 

Por outro lado, a assistência técnica e finan
ceira da União aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios tem assento na lei Maior (art. 
211, § 11), que, no art. 30, VI, já definira, entre 
as competências dos Munic1pios, a de '"manter 
com a cooperação- técnica e financeira da 
União e do Estado, programas de educação 
pré-esColar e de ensino fundamental". 
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Mais ainda, o art 54, § 1 o da ainda vigente CAPITULO v _ 
Lei de Diretrizes e BaseS para o ensino de Dos Professores e Especialistas 
1" e 2~ graus (Lei n" 5.692/1971). preceitua ............................................................... - ••••• 
que "a concessão de auxílio Federal visará Art. 30. ExigirMse-á como formação míni· 
a corrigir as diferenças regionais de desenvol- ma para o exercício de magistério: 
vimento sócio-económico, tendo em vista a a) no ensino de 1 o grau, da J• à 4• séries, 
renda "per capitel'' e pOpulação a ser escola- habilitação especifica de 29 grau; 
rizada, o respectivo e_statuto do magistério, b) no enslno de ]<>grau, da 1~ à s~ séries, 
bem como a remuneração condigna e pontual habilitação específica de grau superior, ao nf-
dos professores e o progresso quantitativo e vel de graduação, representada por licencia-
qualificativo dos serviços _e ensino verificado tura de 1 o grau, obtida em curso de curta dura-
no biênio anterior". ção; 

Não bastasse, também a própria Lei no c) em todo o ensino de 1 ~e 2n graus, habili-
5.537, de 21 de novembro de 1968,_que _criot.i tação específica obtida em curso superior de 
o FNDE, conferiu a essa autarquia, _entre ou-=-----graduação correspondnete a licenciatura ple-
tras finalidades, competência para ·• ... conce- na. 
der assistência assistência finã:nceira aos Esta- § 1 o Os professores a que se refere a alí-
dos, Distrito Federal, Territórios,- Municípios· nea "a" poderão lecionar nas~ e 6~ séries do 
e estabelecimentos particulares (Art. 3°, Alínea ensino de 1 ~grau mediante estudos adicionais 
a, com a redação dada pelo Decreto-~[ 872, - cujoS Tnínírrros de conteúdo e duração serão 
de 15 _de setembro de 1969, art. 1 ry), viabilizan- frxados pelos competentes Conselhos de Edu-
do-se assim o repasse de re_cursos federais caçã.o. 
aos sistemas locêlis e àquelas instituições de ___§_ 2° Os professores a que se refere a alí-
caráter filantrópico, norteadas pela mesma nea b poderão alcançar, no exercício do ma-
orientação constitucional de dar prioridade ao - gistéiio, a 2~ série do ensino de 2° grau me-
ensino fundamental e cri_ar condições con_dig- diante estudos adicionais _correspondentes, no 
nas de trabalho para _os profissionais do en- mínimo, a um ano letivo. 
sino. § 3o Os estudos adicionais referidos nos 

A fixação do salário mfnimo profissional dos- parágrafos anteriores. poderão ser objeto de 
professores do ensino de 1 n e 2~ graus, tendo aproveitamento em cursos ulteriores. 
como parâmetro_o salário minim_o e_.elevan- ............... """'"""'' ...................................... ~ ............... .. 
do-se em conformidade com a melhor qualifi
cação ou habilitação alcançada pelo profes
sor, reúne entre outros aspectos positivos o 
fato de representar importante incentivo ao 
aprimoramento_ docente, com a perspectiva 
de maior produtividade do ensino fundamen
tal. 

Obviamente, os pisos salariais aqui t;lrevis
tos estão aquém do desejável e, até mesmo, 
do que se pratica em algumas poucas unida
des da federação, com maior -desenvolvimen
to econômico-social. 

Diante, porém, da realidade nacional, surge 
como a garantia de correção dessa intolerável 
distorção retributiva que constrange a profis
são e desestimula os próprios agentes da Edu
cação Nacional. 

Enfatize-se, enfim; que o Projeto estabelece 
a vigência ·da Leí para o exerci cio subseqüente 
ao de sua publicação, a fim de não compro
meter a alocação de recursos ou a pfogra
mação do FNDE, se bem que a resPectiva 
regulamentação deva _ser baixada pelo Poder 
EXecútiVo'dentro de 90 (noventa) dias. 

Sala das Sessões, 8 de agosto de 1989. 
- Senador Edisõn Lobão. 

LEGISV.ÇÃO CITADA 

LEI N' 5.692 
DE 11 DE AGOSTO DE 1971 

FiXa Diretrizes e Bases para o ensino 
de 1~ e 2~ graus, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO Vlll 
Daso Disposições Transitórias 

Art. 77. Quanto a oferta de professores, 
legalmente, habilitados, não bastar para aten
der às necessidades do ensino, permitir-se-á 
que Jecione, em caráter suplementa_r e a título 
precário: 

a) no ensino_ de Jo grau, até a a• série, os 
diplomados com habili!ação para o magistério 
ao nível da 4• séi'ie- de -29 grau; -

b) no ensino :de to grau, até a 6~ série, os 
diplomados com habilitação para o magistério 
ao ni'l:e:l_da .3~ sêrie_de 2° Qrau; 

c) no ~nsino de 2o grau, até a série final, 
os portadores de diploma relativo à licencia
tura de 1 o grau. 

Parágrafo único. - Oriae e quando persistir 
a falta real de professores, após a aplicação 
dos critérios est?IQeJecid.os neste artigo, pode
rão ainda lecionar: 

-a) no ensino de 1 o grau, até a 6~ série, candi
datos que hajam conc:luído a 8' série e venham 
a ser prepar~dos em cursos intensivos; 

b) no ensino de 1° grau, até a-5" série, candi
datos habmtados em exames de capacitação 
regulados, nos vários sistemas, pelos respec
tivos Conselhos de Educação; 

c) nãs demais séries do ensino de 1° grau 
e no de 2° grau, candidatos habilitados em 
e"xáili-eS -deSUfidênàa regulados pelo Conse
lho Federal de Educação e realizados em insti
tuições oficiais de ensino superior indicados 
pelo mesmo Conselho. 

(À Comissão--de ASsuntos Sociais
Comjú!!téncia terminaüva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 216, DE 1989 

· "AJ{eai o art 25 d;i Cei ijP -7~492, de- 1 ó 
d_e junho de I 986. -

O ÇQngré_sso_Naciooal d~reta: 
Art. 1" O art 25 da Lei no 7.492, de 16 

de junho de 1986, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 25. São penalmente responsá
veis, nos termos desta léi, o controlador 
e os administradores de inStitUição finan
ceira, assim -considerados os_ diretores, 
gerentes e membros de conselhos estatu
tários. 

§ 1" Para os efeitos desta lei, consi
dera-se controlador, nas instituições fi
nanceiras estatais, o Presiderite da Repú
blica, o Ministro de Estado, os Governa
dores de Estado e do Distrito Federal, 
o Prefi::ito Municipal" ou qüaisquer-outras 
autoridades que: 
- a) exercitarem o poder de eleger a 
maioria dos administradores dessas enti-
dades; e _ 

b) usarem o pOder de dirigir as a"tivida
des sociais e orientar o funcionamento 
dos órgãos dessas instituições. 

§ 2~ Equiparam-se aos administra
dores de instituição financeira o interven
tor, 'ó liquidante ou o síndico." 

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

Art. 3? Revogam-se as disposições em 
coJitrârib. 

Justi6cação 

~ resenha- do noticiàrio da imprensa brasi
leira, em especial nas duas últimas :d.écadas, 
tem sido fértil em apontar desmandos pratica
dos em Instituições _financeiras, notadamente 
em bancoS eStaduais. 

Assevera-Se, com razão, sei incOncebível 
que instituições financeiras e!3tatais _ ápresen
tem resultadoS negativos exatamente em uma 
atividade que, ·ao longo do temPo, se te-m mos
trado altamente rentável à iniciativa privada. 

Uma das causas desse mau desempenho, 
segundo a maioria das opiniões, está na inexis
tência de previsão legal que enseje a impu
tação de responsabilidade aos verdadeiros 
mentores dessas instituições- Presidente da 
República, GOvernadOres, Miriistros de- Estado, 
etc.-. os quais, respaldados nas prerrogativas 
dos cargos que ocupam, não s6 indicam os 
presidentes e membros dos conSelhos de ad
ministração, como também, exatamente por 
essa circunstância, impingem aos administra
dores beneficiários dessa indicação a prática
de ates temerários e, muita vez, altamente da
nosos aos interesses das instituições finan
ceiras que dirigem. 

Tantos têm sido os casos dessa natureza 
- haja vista o elevado númerO de bancos 
estadu_ais atualmente sob inteEVenção do Ban
co Central -. que nos animamos a oferecer 
à consideração dos eminentes Congressistas 
o presente projeto de lei, em que precorii
zamC".s a alteração do art. 25 da Lei n" 7.492, 
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de 16 de junho de 1986 -:- a chamada '"lei poder de dirigir as atiVidades sociai_s e orientar 
dos crimes de colarili.ho branco". o funcionamento dos órgãos dessas institui-

No mencionado art. 25 estão elencados ções", 
aqueles que, para os efeitos da lei em referén- com essa medida pretend~mos, fácil é per-
da, são considerados penalmente responsá- ceber, alcançar aqueles que, consoante já assi-
veis. Só que o elenco ali estabelecido náq aJ- nalamos, têm sido os reais autores dos des-
cança, corno seria desejável, os verdadeiros mandos praticados em_ várias -insUtuiç:õeS fi. 
responsáveis pela situação catastrófica a que nanceiras estatais. 
têm sido conduzidas numerosas instituições Que_ não se ~r9umente; no particular, que 
fmanceir:as estatais. às autoridades que o dispositivo proposto no-

Buscando suprir essa omissão, intentamos, mina não têrii -coittiecimento do que ocorre 
num primeiro passo, restabelecer a redação nessas instituições, -"~is basta ter presente 
original do caput do art. _25 do projeto que que, em alguns Estau.o::o-membrosr por força 
deu origem à precipítada Lei no 7.492/86, que de eXpfessa disposiçáo legal, é' o próprio Se~ 
inseria nO rol dos penalmente responsâveis cretário_ de Firianças oU da Fazenda que ocupa 
por crimes contra o sistem_a_fin_anceiro. os a presidência do conselho de adminístração 
"membros de conselhos estatutários", em má do banco estadual. 
hora excluídos do texto r:nedia_nte veto presi- Ademais, o nosso c.onhecimento da reali-
dencial, ao argumento de que se estava a insti- dade brasileira nos leva a_julgar_ inadmissível 
tuir "uma espécie de responsabilidade solidá- -que operações de grande vulto (d~ milhões 
ria, inadmissível em matéria penal" (v. Mensa- de dólares, em alguns çasos) não _sejam. do 
gem n~ 69, de 1987-CNl. , _ , , conhecLmento da própria chefia do Executivo. 

Ora~ nos termos do art. 142, I a lll, da Lei É que tais· óp-efaçõ_es,_bern ·sabemos, têm a 
n\' 6.404n6 (Lei das Sociedades p·or Ações), orientá-las forte çomponente político. 
aos conselhos de administração compete não _Só nos ~sta. aiqd,a salientar, .em. c;onçl~são, 
apenas "fiXar a orientação geral nos negócios -que o c::onceito de a<;.iQnjS.~ çontrofador ·ado
da Campanhia", mas também "eleger e desti- ·tado no preSente projeto é extamente o lnes-
tuir"osseusdiretores,fJXar~lhesasatribuições mo do_art. 116 da Lei no 6.404, de 15 de 
e, ainda, fiscalizar-lhes os atas de gestão, po- dezembro de 1976:_ o que o torna, Porlarito, 
dendo, inclusive, exaniinar, ã qUã.lquer terilpo, incensUrável, haja vista O Seu consagrado uso 
livros e papéis e solicitar infOrmações sobre por mai~ de _1 O (dez) an9~- __ ... _ · _ . 
contratos celebrados ou em viàs de celebra- Sala das Sessões, 8 de agosto de 1989_._ 
ção, ou quaisquer outros atas. -S~~~d~r :~u~o_ ~ól:_g~S. . __ ~ · ·· ·- · ' 

Nada mais justo e -oportuno; portantO', do - LEdiSLA'ÇÃO CITADA 
que, diante de tão expressiva gama de pOde- LEI N~ 7.492. 
res, imputar também aos membros dos con- DE 16 DE JUNHO DE 1986 
selhos de administração a responsabilidade 
penal pelos atas de gestão praticados em de- Defiiúi õs crimes -cbhtr8 ó Sistema Fi~ 
trimento dos interesses das instituições finan- nanceiro Naciorial e dá outraS providén-
ceiras que administram. das. 

Não se trata, ao contrário do que sugerem -Art. _ 25. São penalment~ r~sponsá,veis, 
as razões do veto presidenCial, de instituir res- nos termoS desta lei, o çqntrolador e os admi-
ponsabilidade solidária em ffiatérià penal. O nistrador.es de instituições financ~ir~, .asSim 
que se pretende, isto sim; é a responsablli- considerados.o_s -.àifet01:es, gerente,s (Veta,do). 
zação, de um lado, dos diretores -em verda
de meros executores da políticá administratiVa 
traçada pelo conselho de admirustração e, de 
outro, também dos membros do dito conse
lho, que não só orientem a mencionada polí~ 
tica administrativa, comO também têm o dever 
legal de fiscalizar os ates da dirêtória. Afinal, 
os membros do conselho 'de administração 
hão de ser considerados no mínimo co~au
tores dos desmandos praticados, pois para 
eles de alguma forma_ c::ontribufram, se não 
por ação, pelo menos por omissão {confira-se 
o conceito legal de cc-autoria, traçado no art. 
25 do Código Penal}. 

Num segundo e derradeiro passo, estamos 
a sugerir, com a nossa proposição, o acrés
cimo de um parágrafo ao retromencionado 
art25_ da Lei no 7.492/86, para o fim de deixar 
explícito que, na aplicação daquela lei, "consi
dera-se controlador, nas instituições financei
ras estatais, o Presidente da_Repúblíca, o Minis
tro de Estado, os Governadores de Estado 
e do Distrito Federal, o prefeitO Municipal ou 
quaisquer outras autoridades que: a) exerci
tarem o poder de eleger a maioria dos admi
nistradores dessas entidades, e b) usarem o_ 

(À Comíssfio- de Constituição, Justiça 
e Cidadania - decisão terminativa.) 

O Sit PRESii)ErffE (POmpeu de SoUsa) 
-Os projetes .lidos s~rão Publicados e reme
tido~ às Cçf1!_i§sô_es c~mpEitentes. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUsa) 
- A- Presidência comunica: ao Plenário _que 
a Cáiníssão Diretora aprovou, em reunião ,de 
4 do corrente, o Requerimento de Informações 
n~ 397, de 1989, de autoria do Senador Mau
rido Correa, a serem solicitadas ao_ Governo 
do Distrito Federal, rel<;~.tivas à propaganda go
vernamental através dos meios de comuni
cação, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A Presidência- recebeu as Mensagens n<tS 
168 e 169, de 1989: (n~ 391 e 392!89, na 
otigem): pelas quais o Senhor Presidente da 
República propõe, respectivamente seja auto
rizada a União a contratar operações de crédito 
externo destinadª-S a finandar a importação 

-de equipamentos d~ r"~oterapia para o "Pro
grama de Reequipamento de hospitais de on-

cologia" e que seja autor~dp o_ Oov:em9 do 
·EstadO de Min.as Gerais_ a elevar teinpáaria
mente._a limit_e.de_seu endividam~nt.Q e assu
mir obrigação junto ao Banco Centrá! ·para 
operação que especific'a. · - .. · 

As m~térias serão. de?pachadas à Côri1isSào 
de Assuntos Eçonômkos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joáo 
Lyra: 

O SR. JOÃO I,.YRA (PMDB ~AL..PrÓnun
cia o seguinte _discurso. Sem revi~ão. do ora~ 
dor.) - Sr. Presiden.te, Srs. Senadores, Ala
goas ainda sofre com as con;s~qüências de 
uma _das maiores çal~Vllid?des. do.s. ú_ltimos 

-anos. , . . . . . _ . 
No passado mês de: julhÇ),_ a_ c}lvya~que tanta 

falta faz ao meu estaçio e ao: nqrçl~ste nos 
longos. períodos de e~tiagem,y~io ~~}}_propor~ 
ções _av.assal<;tdor~s, d~SP"!Jinçlo estradas, re

'· desde t(an~mi_$~ãp d~ .el_etri~ldaQe ~telefone, 
postqs de ;>âúd~. delegacias, mercados, lavou-
ras ·e Ja,res, . , 

.. Dados. Qa çoo{de\]ação de defesa civil con
firmam ter ocorrido mais de 50 ffií[. desabri
ga,dos, c~a de 1.4. mi! casas çles_truídas e 2 
mil pontos comerciais e industriaiS àa'nifica-
dos. -- · --- - - · · 

Alagoas, sua capital Maceló, e grandé parte 
dos municípios do interior do Est8do, mesmo 
em períodos de normalidade, fazem ingentes 
sacrifícios para manter em furiciOJ1amenio dos 

. s'erviços esS-enéiaiS, sejani. eles jJúblicOs ou 
paiticulaies. · - · · · · · · · - · · - ~ 

A ad\.:e'rsidaCie Clímátíca, verificáda:, no mês 
pas$adó, transforniou 6 que ·era difícil em im
posSível. 

Uma forrnid_ável massa de água .varreu. da 
sUperfície, e nas Zonas baixas dos muniCípios 
de Uniáo dos Palffiai-es; Branquinha, Rio' Lar
go, Qi.li~órângulo, Viçosa,· Cajueiro, . Càpela, 
Atalaia e "Pilar; JÍ.os- ValeS dos rias.m·1,.mdaú e 
par'aíba, o patrimônio acumulado pelo traba
lho de ffiilliar_es de· peSso~s,_ ao_ longo de me
ses, ao longo de anos, ao longo de 9-é~das. 

Nasci na regiãO do m1.mda,ú, e para. se ter 
uma idéia_ do. ocorrido, há 38 anos fiXei um 
pontO onde as ~n.chentes jam.;~is ultrapassa
ram a marca d.e 20 -centímetros,_ (;!'gora ultra-
passada em 1 metro e setenta. .- . 

'Não foi diferente. o que _ocorre.u, c6rri:menor 
intensidaçle,_ern oun:as_regiões do:;> estado. 

Er:n Alo;~.goas, desde_ que _as ágyas boilixar~m 
ainda é comum incontáveis pessoas perCor
rendo as_ruas, pedindo comida, roupas, qual
quer coisa que possa minorar o drama a que 
foram arrastadas. _ _ 

Chamou-se a aten'ção, em especial, a situa:~ 
ção daqueles que m~is pObres, perderam o 
pouco que tinham. O pouco qti.e_ para eles 
era tudo.. , . , _ _- _ 

Mas é imprescindfvel niencioflal" também 
a situação de numerosas effipresas de cerâri1i~ 
cas. usinas de aÇóéar, indústriaS dOs mais-di
versos ramos, c.asas de comércio e uma varia
da gama de atividades - que se viram do 
dia para a noite, prejudicadas e sem condições 
de manterem seu funcionamento. 



Agosto de 1989 DIÁRIO _DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quarta-feira 9 3707 

Ainda hoje permanece inundado grande 
parte do distrito industrial de Maceió por falta 
de escoamento de um enorme reservatório, 
tomado pelas águas, gerando prejuízos e con
dições críticas para várias indústrias ali locali
zadas. 

Muitos estabelecimentos industriais e co
merciais estão com suas atividades paralisa
das, aumentando o quadro de dificuldade com 
a ocorrência de desemprego. 

Sem o apoio e a compreensão do Governo 
Federal, não será possível ser feito nada em 
Alagoas. 

Sou dos que freqüenlemente mencionam 
a discriminação que é COmetida com o nor
deste por influentes setores da vida deste País. 
E chamo a atenção de V. ~ paa o contraste 
de reperCussão e atendimento de qualquer 
tipo de ocorrência no centro-sul e o desprezo 
para uma catástrofe da magnitude da ocorrida 
no Estado_de Alagoas. 

A presença do ilustre ministro do Interior 
João Alves, -sergipano, vizinho, portanto, de 
Alagoas, enviado pelo Governo logo após as 
enchentes, despertou em alguns, mais cren
tes, as esperanças de que, desta vez, o governo 
federal agisse com desenvoltura para socorrer 
a minha gente. 

O Si-. Afonso Sancho - Permita-me V. 
EX um aparte, nobre Senador João Lyra. 

0- SR. JOÃO LYRA- Ouço, com prazer, 
o aparte do nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. Afonso Sancho -O problema que 
V. & está relatando é exatamente o retrato, 
a transparência da nossa Região. Quando che
ga a bonança, por aí afora, Já, qualido C'hega, 
não é mais bonança; já é o fim. E qUando 
chega a desgraça, nós somos os primeiros 
a ser atingidos. E a insensibilidade com ess.es 
problemas do Nordeste é de tal ordem que 
um- candidato despreparado chega ao Nor
deste e a primeira coisa que propõe é a extin
ção da única Agência de Desenvolvimento que 
temos: a Sudene. Por aí se -vê o quanto o 
Nordeste _é_mal compreendido; por áí se éom
preende que, muitas vezes, quando se_ men
ciona o Nordeste, muita gente diz, ·com muita 
facilidade: "são chorões". Mas no entanto, não 
sabem que o Nordeste é, realmente, a únka 
região do Mundo subdesenvolvido que se quer 
desenvolver. Fazemos o máximo com miga
lhas que vão para o Nordeste. Ainda agora, 
se Y. Ex" tiver a oportunidade de verificar a 
distribuição de verbas para corrigir os defeitos 
das estradas de rodagem, o meu Estado, por 
exemplo, recebeu 2 milhões de cruzados para 
220 quilõmetros de estradas. Em Alagoas. co
mo V. Ex- falou e nós todos aqui acompa
nhamos, ocorreu uma situação de descalabro: 
as chuvas, ao invés de dadivosas, foram vinga
tivas. Então, V. Ex" tem muita razão quando 
apela para o Poder Central, no sentido de que 
vá atender àquelas reivindicações, vá ajudar 
aquela Região a se refazer - nem se trata 
de se desenvolver no momento, mas se refaM 
zer, repito, dos prejuízos, das doenças, das 
dificuldades, das necessidades financeiras. De 
forma que, nobre Senador, estou plenamente 
de acordo com _o pronunciamento de V. Ex-

e quero parabenizá-lo. Há necessidade de nós, 
nordestinos, levantarmos esses problemas, 
sempre que possível, para que se inculque 
na mente de muitas gente que o Nordeste 
é uma Região que não quer andar de_ "pires 
na mão." O Nordeste é uma Região que quer 
ser altiva, mas, infelizmente, a natureza, as in
tempéries nos atrapalham profundamente; às 
vezes, com chuvas demais, como no caso de 
Alag__oas, e outras vezes sem chuva, como no 
cáso das secas. Era éste_ o aparte que gostaria 
de dar a V. e;x., neste mOmento. 

O SR. JOÃO LYRA-Agradeço o aparte. 
V. EX' colabora comigo naquelas apreciações 
que estou- fazendo sobre a _manêira como o 
Nordeste é desprezado. Muito obrigado, nobre 
Senador. 

Prosseguindo, Sr. Presidente. Mas puro en
gano. De concreto, o Ministro sobrevoou as 
àr~s_atingidas e, depois, foi ao Palácio dos 
Martírios anunciar a liberação global da irrisó
ria verba de_ 1.500_.QOO,OO cruzados novos. 

Para que_ os Srs. Senadores tenham conhe
cimento da insignificância desses recursos, 
basta àize.r que houve Prefeitura que recebeu 
apenas a importância de 6 mil cruzados nOvos. 

Assim como o nível dos rios, numa enchen
-Je, sape, destró:i ~desce rapidamente, o Gover
.no Federal aparece, mand~ e.xaminar e ~m
bém rapidamente desaparece. Esta é_a reali
dade do Nordeste. 

Coritinuam faltand.o. reçurso_s para atender 
às necessidades _que precisam ser acudidas 
de imediato, sob pena de as cons.eqüências 
provocarem uma situação de calamidade ain
da maior. É preciso começar a planejar, de 
imediato, a relocalização de milhares de casas, 
de milhares de pessoas que já começaram 
a reconstruir suas humildes moradas no mes
mo palco da tragédia que viveram. 

lmpõe-se, em caráter de urgência, que o 
·aoVemô Fêderal atenda às neCessidades que 
e~o sendo solicitadas por Alagoas .• mahde 
recoristruir' as- estradas federais e estaduais 
desbuídas, hoje causadoras de inúmeros aci
dentes, vários com vítimas fatais; proporcione 
meios para construção de casas eh) regime 
de mutirão e autorize os bancos oficiais, em 
caráter excepcional, a atenderem empresas 
e agricultores _das regiões atingidas. 

A médio prazo, é indispensável a alocação 
de recursos do Sisteina-Fili..:inC:-eiro da Habita
ção para: a reconstrução de casas em novo 
planejamento e em locais mais seguros, evi
tando-se, para o futuro, a repetição das mes
mas tragédias. 

Ao longo de anos de atividade empresarial 
e polftica, talvez tenha sido um dos piores dra
mas a que assisti, ao lado dos que com ele 
convivem cotidianamente, de Uns dias para 
cá. 

Os prefeitos das ddades alagoanas destruí
das pelas enchentes estão sofrendo insupor
tável pressão das suas comunidades, pressão 
que já teria explodido em desespero e revolta, 
não _fosse a boa índole da gente alagoana. 

.- Mas_ é preciso despertar para a inexorável 
realidade de que essa paciência, de que esse 
cõnfoi'ffiismo tem limites.TemJimite o conforM 

mismo dos que perderam tudo e continuam 
ao relento, tem limite a paciêhda dos que· arM 
rastam seus caminhões por estradas destro
çadas, arriscando seus modestos patrimónios 
e suas vidas para que milhares de pessoas 
não fiquem isoladas, tem limite a tolerância 
dos alagoanos abandonados e relegados a 
uma categoria inferior pelas autoridades do 
meu País. (Muito bem!) 

COMPARECEM MNS OS SRS. SENA
DORES: 

Mário Maia -João C85:telo - Hugo_ Napo
leão - Mauro Benevides - Teotoriio Vilela 
Filho- Luiz Viana- Fernando Henrique Car
dciso - Roberto Campos -Jorge Bomhau
sen- Dirceu Carneiro- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Conc:edo a palavra ao nobre Senador Leu
rival Baptista. 

O SR. LOÇIR!V AL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia p _s~uinte discurso.) --sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a entreviSfa-cOnCe
dida _pelo Dr~ Aloys_io CampoS da Pai Júnior 
aos Jornalistas Cl~ber Praxedes e Ricãrdó Mi
randa FilhO, p~blicada" pelo Jorntil do- Brasil 
em sua edição de domingo, 2 de julho do 
mês passado, é um dos melhores e mais im
pOrtantes doCuinentos divulgados pela im-
prensa brasileira. _ 

O -insigne 'Mé'cl!_c9 ,cf!lr}oca Al~io .C:aJ;Ill)os 
da Paz Júnior, tormado na Universidade do 
"Rio de JcineirO, .e~ 1960, e Doutor,: ~m :orto
pedia e traumatologia, com. pQs-çlout,o
ranrnento em Oxfora, abordO~; co!n ~Xtraor
dinária competência, realismo e coragem, te
mas delicados e trãnscendentais, defendendo 
teses corretas, ou seja, em resumo, "A Medi
cina não é Comêrcío". 

Além da oportunidade, da densidade técni· 
ca, do valor intrínseco e do significadO expo
nencial desse problema, nesta_ trágica Conjun
tura de crises acúmuladas e desãfios de toda 

. ordem, que a Naçao vem atravessaridO, a en
trevistado Dr. -Aioysio Campos da ·paz júnior 
evidenciou, por 'oi.Jtró lado, a sua notávef capa
cidade como adminlstrador probO Que, nestes. 
últimos 20 anos,_ transformou o HOspital Sarah 
Kubitschek em uma das efidentes e respei
tadas instalações especialiZadas dii Améiíca 
Latina. 

O reconhecimento-_de que, no--m_õmento, 
c~rtos médicos, em nosso País, enveredam 
pela mercantilização e transformação da pro

_fi_ssão e das dínicas em "negócíos"', viSanOo, 
preponderantemente, obter lucros, esqUecen
do-se do juramento de Hipócrates que fiZeram 
ao se formar, faz com que o Dr. Aloysio Cam

-pos da Paz Júnior repila e reaja, com energia 
-e patriotismo, contra uma terrível diátise nacio-
nal, síndrome de uma situação anómala que 
prejudica a classe. 

Em suas declarações _ao Jomal do Brasil,. 
o Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior condena 
o elitismo predominante e pergunta: ... "Qual 
a ética de se _dar tomógrafo computadorizado 
para os ricos e chá de erva-doce para os po
bres?" 
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Parece desnecessário citar tópiCos desSa 
decisiva-entrevista, porque, em-· se tratando de 
um documento de valor permanente, digno 
de ser levado ao conhecimento e à reflaxão 
de todos os brasileíros, requeiro a sua fncorpO
ração ao texto deste meu pronunciamento. 

Fina1izando, cumpro o dever de feHc!tar e_ 
enaltecer o Dr. Aloysio Campos= d.ã"PéliJúnior, 
pela sua lucidez, desassombro e patriotismo, 
ao prestar ao povo brasileiro, com a sua opor
tuna entrevista, relevante e inestimável serviço. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE Sé: REFERE O 
SR. LOURNAL BAPTISTA EM SEil DISCOR-so, . 

JORNAL DO BRASIL 

Rio de janeiro- Domíngo, 2 de julho de_1989 

Eiit:reViStã/Aioysio Campos da Paz Jr. 
Oéber Praxedes e Ricardo Miranda Filho. 

-A classe médica está desacreditada hoje 
nopafs? 

-Sim, muito. O médico lida com a VMlner_a~ 
bilidade e a intranqüilidade -das pessoas num 
determinado momento. Se não há uma visão 
de ética social, há o uso disso em benefício 
próprio. O poder médico é um tremendo po~ 
der e no momento no Bra_sil !.!S$~_ poder está 
desgastado por um processo de incompetên~ 
da da sociedade e do~ médicos . .E essa crise 
de competência é conseQüênda de uma pro
funda crise de valores. A imagem que eu tenho 
é do filme Os últimos Dia_s de S.?ligon: a com
petência se desfaz, se vola.tiza. E isso é mais 
dramático e patético através dã medicina, qUe 
lida com a vida humana. Há uma confusão 
de posto de saúde com posto de gasolina. 
Uma fila de ómbus, um <~.traso de trem, todo 
esse conjunto de situações reflete um profun
do desrespeito humano, urna profunda perda 
de cidadania, um cinismo diante da realidade. 
[sso fica mais evideote quando morre um me
nino por falta de atendimento. 

-A medicina tomou-se um bom negócio.' 
-O qüe óCorre nã me'dicha é uni reflexo 

da sociedade especulativa, que investe no jogo 
e não no trabalho. Se um médico recebe-mais 
para operar mais doentes o__res_ultado_é_ que 
se opera todo mundo. O paciente hoje está 
sendo tratado como um pára-lama amassado 
de um automóveL Sq(Lde pública não pode 
pertencer ao setor produtivo da economia e 
não pol:l.e ser regulada pelas regras de merca
do. Hospital não pode dar lucro. Eu fiz ünia 
opção pelo serviço público- embora fosse um 
profissional liberal bem SuCédido. A possibi
lidade de lucrar gerando doença e não aca
bando com ela é muito grande. O atendimento 
hoje não é humano, mas de um indivíduo 
com urna fila de ambulatório dentro de uma 
máquina. Há uma relação entre_ a_- remune
ração e a escolha da profissão de médico, 
já que o indivíduo só é considêrãdo bem suce
dido se ganhou dinheiro e adquiriU bens. Mas 
esse sucessõ financeiro é reServado a uma 
parcela ínfima que um dia proCura a medicina 
para serem profissionais liberais. 

-As faculdades de medicina formam 
bons profissiOnais? --

--Não. Falta nãO s6 informação técnica 
como uma reconceituação do papel do mé
dico na sociedade. A faculdade forma as pes
soas dentro do mito do profissiorial liberal e 
Ji.âO ct•nfo 'Pãrte de uma- sociedade. Qual é 
a ética de só dar tomógiafo computadorizado 
para rico é Chá de ervã doCe para pobre? Isso 
é elitismO. Se ó conhecimento existe, toda a 
população tem de ter acesso a ele. As faculda
des de medicina formam não apenas pessoas 
desqUalificaaas-mas·proossonars- ao-secuJo 
XIX que confundem ihdi\iídUalidade, com indi~ 
vi dualismO: As faculdades de medicina foram 

· enfüpidas de alunos e tornaram-se uma indús
trfa: Há hoje (aculdã.des de medicina que não 
re-sistem a"t.ima it'lspeção ingénua, e eStão for
mando médicos. A prirrieii'a providência deve 
ser fechar. É papel do Ministério da EduCação 

- aSslfriiif_õ_ÕilUS político de urTta inspEiç-iSo co
mo essa. É como reCeita ae bole>; já está "tudo 
pronto. É s6 uma questão de decisão política. 

-O ·senhor-defende a estatização dos Ser
viços de saúde? -

-a- Brasil é um paíS onde a· distribuição 
de renda não -foi feita, é íri.justa e cOncentra
dOra. Não é possível admitir o mito de que 
uma Golden Cioss ou uma cOmPanhia de se
guros privada vai resolver o problema de assis-

- tênda médica de um sujeito que mora em 
uma periferia urbana. Houve uma industrié;l

. Jização- terrível da medicinã. SoJ.l a favor de 
uma total estatização dos serviços de saúde 
e pratiCo isso. Uma coisa é subir num caixote 

- e fazer um discurso e outra é praticar o discur
. so. Eu faço a prática do discurso. É perfeita
mente posslvel fazer com que toda a popu
lação brasileira tenha acesSo a uma medicina 
de boa qualidade, descartando os excessos 
através de medidas administrativas iacionali~ 

-zadoras. É possível resolver o problema de 
assistência médica no Brasil, mas não é possí
vel dar emprego para todos os médicos. Hoje 
há tJm pacto de mediocridade em toda a so
ciedade. 

- O corporativismo impede a punição dos 
- erros médicos? 

....:....:.; O c6rpóra1ivismo brasileiro é um tiro pe
la culatra. Os conselhos regionais e federais 
de níedlCína, que-têin o timbre da República 
e são autarquias do Ministério do Trabalho. 
comportam~ se como adolescentes que resol
vem brigar com o pai. Ele conhece você, pois 
foi ele _que te_ criou. A brigã. entre o Esta."dc) 
e_o_corporativismo brasileiro é uina briga infin
dável Cfe gato e rato, de criador e criatura. 
São dois_maus jogadores de pôquer. A grande 
massa da população espera na fila, enquanto 
uma minoria corre para a medicina iridustria
Jizada. Em nenhum lugar da galaxia pode-se 
espetar eficiência de um órgão que vai julgar 
seus pares. Médico não pune médico; já que 
punir um par é um processo de_autocastração. 
o me-dico incompetenle deve ser julgado pela 
Justiça comum. O erro tem de ser.identificado_ 
e punido. · 

-·.=O paciente não- se tornOU -descOriliado 
diarife dos médicos? 

-Sim; e iSso é borh. Mas o problenia é 
que· grande parte d_a sociedade brasileira per

- tence a· um estrato que hão lem- mecanismos 

de proteção, enquanto uma minoria pode es
coJher seu médico. Essa maioria fica na fi!ª. 
O cinismo médíco_ é a coflvivêilda com- eSsa 
situação inaceitável de desrespeito humano 
e a perda da cidadania. A convivência diária 
com pacientes empilhados nos corredores 
toma o médíco cínico; A questão médica está 
-dentro da sociedade como um todo. 

-Soube~se que há poucó-uma}Jaciehte 
tentou, sem resultado,_ subornar uma funcio
nária do Seu hospital piit-a conseguir uma ln~ 
temação. __ 

-E_] a está acostumada a fazer_ isso para 
todo lado. ['ião s~i __ e!ll que proporção, mas 
ql_le ocorre t:"âO há dúvida. E o resultado da 
transformação de um indiVíduo em uni produ
to de lucro. J:: o mesmo caso d~ alguém que 
leva o carro_ a uma oficina rn~câriíca é, para 
não ~ntrar na ma, dá uma gorjeta ao mecânico. 
Mas como é passivei ter di~idade _sem uma 
remuneração digna? Isso é uma maluquice. 
Em qualquer modelo econôrnico a cQmpe
tência é reconhécida através da_ asc_eosã_o à 
tecnocracia, da medalha no peito ou da remu
neração. Não é possível ter trabalho qualifi
cado sem salário qualificado. O médico não 
tem maiS de um emprego· porque gosta, mas 
para sobreviver. O sujeito entra numa facul
_dade de medicina achando_ que vai chegar 
ao topo da sociedade e o máximo que canse- _ 
gue são três empregos e um Volkswagen . 

-Existem- clínicaS demais, que o s_"enhor 
chania de _"trambich"nic"as·~-Poi- que issO? 

-Faz parte do processo de industrializa
ção e desapropriação da sa(lde no pais. Quan~ 
do a sociedade fiCa ctnicá a tal pOnto que 
não sabe diferenciar a contundência moral de 
urna gorjeta i-tunia oficiila medmica e de uma 
gorjeta para ihternai um doente, ela torna-se 
permissiva. Aí o cara sai abrindo hospital em 
beira de estrada e faculdade em cima de ofici

-na. Nos anos 70, _por exemplo, havia firmas 
de consultorict que estudavam estatística de 
acidente rodovíário para saber" onde construir 
um hospital. Uma sociedade que já naquela 
épOca optou por-industrializar o acidente, ao 
-invés de preveni-lo . 

- O senhor já teve caso de erro médico 
constatado em seu hospital.' 

-Sim, sem vítimas. A médica fez um erro 
de julgamento de u-m cas.o. 
~E o que o-Senhor fez? 
-Demiti. 

-.:..:.. o·senhor a'çredita que sua atitude Seja 
comum hoje? 

-Não, não acredito. Exigir isso hoje dentro 
de urna insituição que virou uma zorra é exigir 
-o impossível, pois certamente o julgamento 
será errado. 

-Há excesso de cirurgias por pressão de 
fabricantes de equipamentos médicos? --

- Há.lsso ocorre muito na área de implan
tes, istó é, produtos industrializados colocados 
para substituir um membro ou articulação, co
mo o marcapasso cardíaco. Há dois aspectos. 
De forma grosseira, o cara simplesmente rece
be Ufl}~ gratificaç-ão para usar u·m equipamen
to. Cõloca-se um instrumento daqueles em 
consignação dentro de um hospital na mão 
de um indivíduo e ele recebe para usar isso_ 
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Isso é explícito. De forma mais sutil, essas 
indústrias pegam dez caras, botam dentro de 
um avião e levam para visitar uma fábrica em 
Strassbourg ou no diabo que os carregue. Se 
o sujeito é provinciano funde a cuc_a e sai 
usando -o aparelho como um desesperado. 
Um anúncio de um aparelho médico tomou
se tão comum nas revistas especializadas co_
mo a publicidade de um sutiã. 

-Qual deve ser o papel do Ministério da 
Saúde? 

- T ada a responsabilidade deve ser passa
da para o Ministério da Saúde, para acabar 
com o jogo-de-empurra. Tem que botar a 
Constituição para funéionar e Pàssar o lnamps 
para o Ministério da Saúde. Mas só isso é mu
dar o sofá da sala, tem de ter decisão política. 
O sistema tem de ser centralizado, o processo 
decisório unifkádo e a Uniã-o deve ser a única 
a dar as regras do jogo. Hoje está tudo errado. 

-O Ministério da Previdêncía tem alegado 
que não tem condições de fazer cumprir a 
universalização da cobertura previdenciária? 

-Se todo mundo tiver assistência médica 
o Brasil vai à falência? Isso é mentira. Todo 
mundo tem_ direito a ter assistência médica. 
Isso não significa -fazer dez eXames de raio-X 
sem ter feito nenhum exame clínico. Compe
tência em qualquer país do mundo gera eco
nomia. O Estado perdulário é o Estado incom
petente. 

- Como Ministro_ da Saúde qual seria sua 
prioridade.' 

-Qualificação de recursos humanos. Está 
faltando qualificação. Não é que as pessoas 
sejam ruins, é que o Estado brasileirO nunca 
se preocupou com isso. Mas_ tudo isso depen
de muito de credibiliaade. Não adianta nada 
qualificar uma pessoa para depois dar a ela 
um salário de fome. 

Qual a solução para os maus _concessio
nários do /namps? 

-É preciso reSt.:ibeiecer regras de com
portamento. Antes de mais nada, nenhum 
doente poderá ser privado de qualquer tipo 
de atenção, ainda que haja um atraso na remu
neração pelo Jnamps. O Estado brasileiro tem 
o dever de estabelecer as regras do jogo da 
assitência médica no Brasil, inclusive para os 
concessionários. Na indefinição atual o hos
pital aceita uma coocessão do Estado e quer 
correr livre pelas regras do mercado. Que vão 
para o diabo que os carregue! 

-Alguns candidatos a presidente da Repú
blica estão batJ'zando suás campanhas na ar
gumentação de que o Esta ciO_ é um mau "adf7_!i
nistrador? 

-Isso é provincianismo. Discutir a $aída 
do Estado do setor de saúde em um país 
com riqueza e pobreza absolutas não faz senti
do. Hoje no país a função fundamental do 
Estado é a distribUição âa renda. Não adianta 
esperar que o Piauí produza~apital para inves
tir e prover boa educação e assistência médi
ca. Isso é uma besteira. Pode fuodoriar bem _ 
na Dinamarca e_ na Bélgica, mas, pelo"-amor 
de Deus, não funCiona num país como oBra
sil. 

-Não existe no seu hospital vaguinha 
sempre pronta pari! um senador ou um depuK 
tado.' 

-Desafio qualquer pessoa a correr às enK 
ferroarias comigo. As vagas sao as mesamas 
para todos. Não há privilégios pois seria uma 
irresponsabilidade. O conceito de universali
dade não é dar tratamento a todos, mas o 
mesmo tratamento a todos. Isso implica ruptu
ras com a corporação e com uma série de 
valores. 

- O senhor já sofreu pressões politicas po1 
causa disso? 

-Várias vezes. É preciso assumir um com
promisso com a pessoa que precisa da institui
ção e não com a pessoa que está dentro da 
instituição, senão se cria nepotismo. Nos anos 
autoritários, como não havia espaço político, 
este espaço transferiu-se para dentro das insti
tuições. E depois que o espaço politico se 
abriu _ele não se transferiu de volta. Então exis
tem um Congresso Nacioriar vazio e uma as
sembléia geral permanente dentro dos hospi
tais. Sou otimista, mas isso-_não significa ser 
,idiota. 

-Já tentaram tirar o cargo do senhor? 
-Sini. Antes rrie chamavam de comunista, 

depois passaram a me chamar de fascista. 
Eu convivo- com- essa dialética. Eu pratico o 
meu discurso e esse processo decisório é anti
corporativo. Existe "um compromisso com o 
sujeito qUe atravessa a porta- dO meu hospital 
-e não com quem está aq~;i dentro. Há duas 
opções: ou se Jaz_ Uma ação entre amigos ou 
uma instituição. Sou aCusado de comunista 
por fazer um hospital público e de fascista 
por ser contra greve de médicos e assem
bleísmo. Ninguém___ é idiota. Se alguém é habi
tante de BrasHia e pode ser atendido sem_pa
gar um-tostão pare:! -qUe vai tii"ar' dinhéirõ do 
bolso e pagar clíOic:a pãrticular? A partir desse 
m,ome~to já estou criando um conflito. Du
ranté uma palestra em Recife eu disse que 
para o hospital públic6lõcal funcionar as díni~_ 
cas particulares_-teriam de fechar. Foi um auê. 

-Na sua opinião o médico pode fazer gre-
ve.' . 
--~Qual a diferenç_éL.de uma pessoa que 
morre por falta de atendimento médico e de 
Urii Opefário que não chefia ãO trabalho por
que_ o trem não passa ou de um professor 
que·nao dá-.3uia'? MédiCo Í"tão pode fazer greve. 
Há sempre condiçOes de negociar uma justa 
remuneração de trabalho através de uma de
monstração- contundente de seu valor dentro 
da sociedade. É posSível i'edãmar e reivindicar 
Sem- parar. A medicina está dentro do setor 
de serviços da economia e não dentro do setor 
produtivo. 

--Como ê o seu relacionamento com o 
SindicaJp doS médicos? 

-Gostaria sinceramente que fosse melhor. 
Eu implantei salário ftxo e acabei com a remu
neração por serviços prestados. Foi a primeira 
vez que recebi .uma trombada do sindicato, 
que defendia que quem operasse mais deveria 
ganhar mais. Há patrulhamento do sindicato. 

-O senhor já diSse que o Pais transfÕr
mouKse em um grande laboratório de medica
mentos importados. O que isso quer dizer.' 

-Consumir é muito cômodo. Na medida 
em que se ac_eita_ser consumidor vamos con
sumir tudo o que vier à nossa boca. Conheci
mento é poder e quem abdica da produção 
de conhecimento abdica do poder. O episódio 
da importação de vacinas cubanas contra me
ningite é patente; pelo amor de Deus, Cuba 
é boa em charuto e sorvete. Investir em saúde 
vale_ a pena. O que se pode eSperar de crianÇãs 
sybnutridas çujo cérebr9 não adquire proteí
nas até OS Sete ãnos- de idade? a cara no 
máximo vai ser ascensorista. 

-A recente proibição dos antidistônicos foi 
correta? 

- fsso foi confusão burocrática, foi burrice. 
O camarada de repente pega uma lista alea
tória e saí iisóuido. São marcas demais, em
balagens demais, cores de párá-lama. O País 
tomou-se uma cobaia de laboratórios interna
cionais. 

-O senhor faria u!n aborto? 
-Não. Até porque eu não sei fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- ConC:êdo a palavra ao nobre sen.~dor Wil
son Martins, (Pausa) 

S. Ex" não está pt-esente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador_Jarbas 

Passarinho. (Pausa) 
S. Ex" rião está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo 

Mello. (Pausa) 
_$,_ ~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Edi

son Lobão. (Pausa) 
S. EX' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 

Maia. (Pausa) 
S. Ex" não está presente. 
Não -hã- ili.:Hs-·oradores inscritos. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-_- PaSsa-se -_à. -

ORDEM DO DIA 
A Presidência constata _que OãO há-ilúmero 

em ple"nário para prosseguimento da- sessão. 
t:'iestas ç_ondiçpes, _as matérias_ _c__onstantes da 
Ordem do Pia deixam d_e s_er anun_ciaàas. 

São as seguintes as matérias constan
tes da Ordem do Dia_ que deixam de ser 
anunciadas. 

1 
REQUERIMENTO N' 395, DE 1989 

:Yo~aç~o, em tu•np único, do Requerimento 
n~ 395, de 1989, de autoria do Senador Ronan 
Tito, solicitando, nos termos do ~_rt. 172, l, 
-do RegimentO Interno, a indusão em Ordem 
do _Dia do Proj~to _de Lei da Câmara no 39, 
de 1986 (n"' 6.777/85, ria Casa-de origem), 
que institui o Programa Nacional de Minerais 
Estratégicos e dá outras providências. 
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2 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 121, de 1984 
(n~ 496fi9, na Casa· cfe origem), que dispõe 
sobre a aplicação obrigatória da jornada-pa
drão de trabalho (a;rts. 58 e 61 da Co_nso
ltdação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n~ 5.452, de 1'' de maio de 1943), 
aos vigilantes ou guardas de segurança em 
estabelecimentos ,de crédito. 

3 
MATÉRIA A SER DECU\RADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n" 128, de 1984 
(n" 547n9, na Casa de Origem), que altera 
dispositivos da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, de 
1 o de maio de 1943, dispondo sobre o trabalho 
notumo e o executado em condições de insa
lubridade. 

4 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 47, de 
1986-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que introduz modificação na 
Lei Complementar no 26, de 11 de setembro 
de 1975, que unificou o PIS-:PASEP. 

s 
DiscusSão em turno úrirc6, -do parecer da 

Corriissão do Distrito Fedéral, sobre a Me_nsa
gem no 132, de 1989 (n' 287/89, na origem), 
de 22 de junho do corrente ano, pela qual 
o SenhOr- Presid~nte-aa-RepúB\ic:a submete 
à deliberação do Senado-a esco:lha_do Doutor 
Wanderley Vallim da Silva, para exercer o car
go de Vice-Goverrfad6-Yâ0 Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência designa para a sessão ordi
nária de amanhã, a séQuinte · 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n<> 395, de 1989, de autoria do Senador Ronan 
Tito, solicitando, nos termos do art. 172, 1, 
do Regimento Interno, a indusão em Ordem 
do Dia do Projeto de Lei da Câmara no 39, 
de 1986 _(n? 6.777!85, na Casa de origem), 
que institui o Programa Nacional de Minerais 
Estratégicos e dá outras providências. 

2 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Cârõ_árii_-n?_12J, de 1984 
(n' 496fi_9, na Casa de -origem), que dispõe 
sobre a aplicação obrigatória da jornada-pa
drão de trabalho (arts. 58 e 61 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943), 
aos vigilantes ou guardas de_ segurança em 
estabele_cimentos de crédito .. 

3 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Cãfnara n? 12"8, de 1984 
(n° 547179, na CãSa de ortgem), que altera 
dispositivos da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452;de 
1 ~de maio de 1943, dispondo sobre o trabalho 
notumo -e O executaâo em Condições de insa~ _ 
lubridade. 

4 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senad_o n" 47, de 1986 
-CompJementar, de ãuforia do Senador Nel
son Carneiro, que introâuz modificação na Lei 
Complementar n<> 26, de 11 de- setembro de 
1975, que unificou o PIS,:.Paesp. 

5 
MATÉRIA A SER DECU\RADA 

·PREJUDICADA 

ProJeto de Lei da Câmara n° 131, de 1984 
.(n" 459n9, na Casa de origem), que altera 
a redação do art 192 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n" 5.452, de 19 de ma.iÔ de 1943. 

6 
MATÉRIA A SER DECU\RADA 

PREJUDICADA 

Projeto. de Lei da Çâmara n" 135, de 1984 
(no_ J70n5, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a contagem recíproca do tempo de ser
viçO presiãdo pelo trabalhador como segu
rado do INPS e beneficiário do FunruraJ. 

7 
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PREJUDICADA 

· Prójéto- de Lei do Senado n? 28, de 1988, 
de autoria do Seriador Nelson Carneiro, que 
estabelece a legitimaÇão processual de ór
g~os. entidades ou associações de c::Jasse, nos 

. casos e- coridições que especifica. 

8 

DiscUSSão, em turno único, do parecer da 
Comissão do Distrito Federal, sobre a Mensa
gem n" 132, de 1989 (n<> 287/89, na origem), 
de 22 de junho do corrente ano, pela qual 
o Senhor Presidente da _República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Doutor 
Wanderley Vallim da Silva, para exerCer o car~ 
go de Vice-Govemador dO Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
....,.._ Lembro aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convoca_dq_ para uma 
sessão conjunta a realizar~de hoje, às 18 horas 
e 30 minutos, nO plenário da Câmara dos De~ 
putados. 

Está encerrada a presente sessão. 
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 50 

minutos.) 
DISCURSO PRON(ffYC/ADO PELO SR 

JUTAHY MAGAUV\ES NA SESSAO DE 
30-8-89 E Q(JE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBlJO!DO POS
TERIORMENTE. 

O SR- JUTHAY MAGAlliÃES (PMDB-
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) ~Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, só para não passar 
em. julgado, queria fazer ligeiras referências 
à- visita do Senhor Presidente da República 
ao Projeto FoJTI'Joso, quandQSua ExcelênCia, 
nesse seu chamado "estilo novo", qú.éi.Xan
do-se de_ supostas injustiças, fez um discurso 
veemente perante alguns baianos, declarando 
que jamais teria feito qualquer retaliação ao 
Governo da Bahia. - - -

Ora, Sr. Presidente, aqueles que se encon
travam no palanque sabiam muito bem o qUe 
tinha ocorrido durante o petíodo em que Wal
dir Pires exerceu o Governo da Bahia. E, ape
nas- para nao passar em julgado, faço aqui 
este meu protesto: o meu protesto às palavras 
inverídicas do Presidente da:Repúblic:a na visi~ 
ta que fez a_o __ ~s~_do da Bahia. A.s retaliações 
contra. o Governo Wafdir Pires estão ai para 
quem quíser delas torilar conhecíirie-nlO~ E o 
Senhor Presidente da República que aponte 
quais os recursos que transferiu para o Gover
no do Estado da Bahia nas áreas de sanea
mento, habitação e para a Universidade de 
Salita CrUz. Qual a quantia-que Sua:Ex:celência 
reteve no Ministério dã. Previdência até a saída 
do ex~Governador Waldir Pires? 

Talvez, por esta razão, depois daquele dis
curso, o Senhor Presidente _Samey- foi visitar 
Bom Jesus da Lapa, e prostrou-se perante 
o Padroeiro daquela nossa região. E não foi 
fazer pedido, Sr. Presidente~ Certamente Sua 
EXcelência fOi-lá-manifestar seu arrependi
mento_ pelas inverdades que havia pfoferido 
pouco tempo antes. Faço_- este registro, Sr. 
Presidente, porque muitas vezes, desta tribuna, 
fiz o registro, documentadamente para provar 
que Sua Excelência o Presidente da República, 
mal aconselhado por um Ministro baiano, 
semp-r_e fez esse tipO de retaliação' ao Governo 
Waldir Pires, Não poderia, portanto, deixar pas
sar em branco, sem uma palavra contrária 
àquele discurso feito pelo Senhor Presidente 
José Samey. 

O importante, Sr. Presidente,· o que ti-àgo 
hoje para meditação dos Srs. Senadores é 
com relação à questão dos _aposentados,_ que 
não se limita apenas ao pagamento dos salá
rios. Embora a Constituinte tenha atendido 
a antigas reivindiCações para promover Justiç-a, 
o assunto apresenta um aspecto essencial
mente ético: é, acima de tudo, uma questão 
de respeito aos apOsentados brasileiros. Re_s
peito qUe é comum encontrar-se tanto- nas 
tribos mais primitivas quanto nas nações cul
turalmente desenvolvidas. Entre nós isso_não 
acontece. Aqui, após uma vida inteira de traba
lho, os aposentados são considerados cida
dãos de segunda categoria, que dependem, 
para a própria sobrevivência, d;;1 política ecô~ 
nomko-finant-erra, sempre sujéita a instabi-
lidades. -· - -

Pelõ "fatO de os aposentados, pensionistas 
e beneficiários da Previdência seienftão inde
fesos, não manifestarem suas insatisfações 
ne~ 5euS protestOS, SempreToi fácil ao Gover
no" deixar de recolher a parcela que cabe à 
União e ub1izar os eventuais saldos de caixa 
péira aterlder a oufros setores que não dispo· 
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nham de recursos. Assim, as contribuições 
arrecadadas se destinam não a atender aos 
que, de uma maneira ou de outra, delas nec_es
sitam, mas a financiar obras de interesse do 
Governo e programas estranhos à Previdência 
Social. 

Observem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
os mais recentes acontecimentos: no último 
mês de maio, aposentados e pensionistas tive
ram seus beneficias revistos e pagos na mes
ma quantidade de salários mínimos que ti
nham à época da concessão. Logo a seguir, 
foram informados, através de ampla divulga
ção pela imprensa, de que, a partir de julho, 
poderiam ficar sem receber, em função da 
falta de caixa da Previdência. 

O mecanismo se ·repete sucessivamente: se 
é para cortar despesas, que se cortem as des
pesas de pessoal, iriiciando pelas camadas 
mais frágeis. E, à falta de meios para atender 
aos aposentados, junta-se agora um novo 
complicador para a imensa divida acumulada: 
o aumento das despesas sem novas fontes 
de custeio. 

Aprofundou-se a crise, que se estende ao 
déficit público e atrapalha as negociações do 
Brasil com a comunidade financeira interna
clonai. Para enfrentá-la, o Governo decide au
mentar as contribuições, seja por intermédio 
do Finsocial, seja dos ençargos que recaem 
diretamente sobre o empregador e sobre o 
trabalhador. Porém, em qualquer crise fiTlan
ceira, não basta aumentar a receita, há de di
minuir a despesa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho tido 
a preocupação de não ser "bonzinho" com 
o dinheiro público. Os ates de política econô
mica não devem eximir a União de sua obriga
ção para com a Previdência, cabendo-lhe a 
responsabilidade pela má gerência do siste
ma. É urgente a necessidade de buscar solu
ções para o problema, mediante a raciona
lização das operações, o estabelecimento de 
UTl_la políti_ca correta de aplicações e investi
mentos para financiar benefidos, ou simples
mente o corte na máquina administrativa e 
a efetivação da venda de imóveis, recehtemen
te anunciada. 

Na verdade, o que estamos presenciando 
são meras tática.s de escapismo. A Previdência 
lançou uma campanha publicitária paia ipcre
mentar a arrecadação e explicar as nm;as ca
racterísticas do sistema, um dia após anunciar 
o aumento da contribuição paga ao tAPAS 
por empregados e empregadores. A produção 
do material do programa e da campanha -
33 filmes, 1 O mil cartazes,_ spots de rádio e 
peças para jornais e revistas, sem contar o 
custo da veiculação, fico_u_ em NCz$ 
1, 148.000,00. Esses recursos seriam suficien
tes para pagar 14.103 benefícios calculados 
com base no piso nacional de salário. A fatura, 
naturalmente, já está sendo apresentada a to
dos nós! Qualquer pessoa razoavelmente in
formada reconhece que só se pode efetuar 
despesas se houver receita equivalente, mas 
essa não é a postura do Ministério da Previ
dência e Assistêncta Social. 

Cogitam, ainda, em inveStir na informati
zação global do órgão para a elaboração do 

~::ad11stro_ de contribuintes, de imóveis e_ do sis
tema de gerenciamento. Tudo isso signlfica 
despesas, muito váliâas quando s_e _dispõe de 
recursos, e até se-riãrn importantes se pudés
semos acreditar que a- modernização restil
tasse_em rriaior eficácia do_ sistema. Por en-

-~quanto, o lAPAS continua sendo a maior imo
biliária do País - mais de 17.500 imóveis 
- com uma oeFõtrutura enorme de apoio para 
arrecac;lar lJ,ma ninharia. 

Sr. Presidente, Srs. Seriadores, não acredito 
em favores prestados com recursos públicos. 
A recompoSição dos salários e outros direitos 
adquiridos pelos aposentados são preceitos 
constitucloilais. São medidas que o Governo 
tem de implantar por determinação constitu

----:cfonàl, e não por uma benesse deste mesmo 
Governo.- - -

Ao proclamar grandes inovações e apre
serltar um plano de custeio e benefícios da 
Previdência, o Governo nada mais está fazen
do do que cumprir Com sua obrigação de 
atender aos preceitos da Constituição que ju
rou respeitar: as aposentadorias com valores 
a partir de um salário mínimo; as vantagens 
dos benefícios urbanos estendidas aos traba
lh<idofes rUrais; Uri·ia r1oVa fór.Tnula de cálculo 
para concess_ão de aposentadoria; o aumento 
do período de licença~matemidade; a elimina
ção da carência para aposentadorias por inva
lidez; a equiparação entre homem e mulher 
para efeito de pensão; todas essas medidas 
fOram defendidas e aprovadas pela ConstitUin
te! 

Sr.l?residente, Srs. SeCadores, temos de re
cOnhecer que não podemos criar pagamentos 
sem definir novas fontes de custeio._ Não con
sidero correto aumentar despesas sem a con
trapartida da receita. E as receitas são sempre 
dependentes, num certo sentido, da política 
económica. Como a contribuição básica/! so
bre salários, a cada. momento recessório da 
economia a receita decresce, sem que as obii
g~ções se reduzam na mesma proporção. 

A Previdência arrecada com base no salário 
mínimo e paga beriEificios pelo piso nacioriãl 
de salários. Uma questão prática se coloca 
a partir daí: como custear despesas sempre 
crescentes, quando a arrecadação não as 
acompanha no rTieSmo ritmo? 

As novas fontes de custeio devem, portanto, 
assegurar o equilíbrio do_ sistema previden
ciário para cobrir despeSãS nas áreas de previ
dência, saúde e assistência social, não só atra
vés da emissão de títulos e da realocação de 
recursos do T escUro Nacional, como também 
fiscalizando a arrecadação. Uma medida de 
efeito menos imedíato ser1a diminuir a evasão 
de receita. O suporte de verbas do Governo 
é necesSário, Já que a_ instituição não arre_cada 
o suficiente para suprir tOdas as despesas. 

O Ministério da Previdência sugere crédito 
suplementar a fundo perdido, por parte da 
União, e a emissão de Bônus do Tesouro, 
na expectativa de que a Presidência da Repú
blica altere a lei que restringiu a emissão de 
titulas ao financiamento da dívida interna. No 
entanto, a área econômica do Governo se re
cUsa a arcar corri o ânus da máquina Previden
ciária e decidiu não mais autorizar emprés-

timos_que vinham sendo feitos sob a forma 
de antecipações, junto ao Banco do Brasil, 
nem autorizar a emissão_ de títulos para cobrir 
o .déficit _do sistema, défldt esse que recairá, 
evidentemente, mais uma vez, sobre os em
presários e trabalhadores. 

-asSenhores, que me ouvem, com certeza 
estão a indagar: afinal, quem deve à Previ
dência? Quem tem criado dificuldades à Previ
dência? Quem é o respcm-sáVel pelo caos {Jue 
se abateu sobre esse órgão que é um dos 
grandes sorvedouros do dinheiro dos contri
buintes? 

Para compor. q ors:<!m~ntç., um terço da_ ar
recadação teriã de ser feitO pelo GovernO, e 
os outros dois terços divididos entre empref:_la
dores e empregados. A par<:ela que cabe aos 
empregados é fielmente recolhida, o desconto 
é assegurado a cada mês, em seus vencimen
tos. Quanto ao GOvernO, este deixa habitual
mente de contribuir com seu percentual, e 
os empresários conseguem, senn·nuita difi
culdade, Se esquivar desse comproffiisso. 

Em 1988, a "ajuda" do -Governo nãd'a'tingiu 
2%-- e, no corrente ano, cl1egou a cerca de 
13% do oprçam_ento. Por deixar de repassar 
recursos devidOS ao caixa do sistema, _por n~o 
impedir o crescimento da inadipléncia, susten
tando todo tipo de fraudes e sonegações, e 
por não saber administrar seus gastos, o Exe
cutivo é responsável pela crise da Previdência. 
O Govemó também é responsável pela situa
ção, por cons-entir com o parcelamento ·das 
dividas de empresários cqm o lAPAS, empre
sários que recolhem a contribuição dos traba~ 
lha dores e não a repassam. A norma do parce
lamento ultrapassa os limites do bom senso 
e incentiva a que não se transfira para o lAPAS 
aquilo que pertenCe à sociedade- o dinheiro 
público. 

A falta de controle impede um Cerco em 
termos de fiscalização. Não existe um cadastro 
das empresas. Para receber o que é devido 
à Pievidênda; o lAPAS; órgão responSáVel pela 
administração dos recolhimentos, ·optou por 
estratégicas extr~rriamente simplistas, que va~ 
riam desde exaustivas campanhas de esclare
cimento dirigidas àqueles que costumam atra
sar seus compromissos, até telefonemas para 
empresas e, na hipótese de alguma informa
ção duvidosa, os instrumentos precários de 
fiscalização são acíonados. Já que muitas em
presas descontam o FGTS do assalariado e 
não o repassam, o lAPAS quer dividir com 
o trabalhador a responsabilidade da fiscaliza
ção, como se (osse possível o empregado de
nunciar o patrão e permanecer no emprego! 

Há, .illnda, o Caso de "desvios" que ocorrem 
com recursos que, em principio, deveriam ser 
canalizados para a seguridade social, como 

__ o Finsocial, cuja receita está calculada em cer
ca de quatro bilhões de cruzados novos. 

Para salvar a Previdência, urge seja implan
tada uma dminiStração sensata dos recursos 
públicos no sefor, com maior eficiência da 
própria máquiilã --e justiça para aqueles que 
recebem os ditos- "beneffcios", oferecidos co~ 
mo se fossem fruto_s da generosidade do Go· 
vemo, quando ·todos sabemos que se trata 
de direitos garantidos pela nova Constituição. 
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O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. 
Ex" um aparte, nobre Senador? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 
todo o prazer, nobre Senador Chagas Rodri
gues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Ju
tahy Magalhães, V, E>r trata de_ assunto da 
maior importância, qual sejci, o da Previdência 
Soda! pública, e o faz com a seriedade e o 
espírito público de sempre. Realmente, essa 
crise da Previdência Socíal _é uma crise apa
rente, não é crise da Previdência Social pro
priamente. V. Ex" diz muito bem: se o Governe 
Federal contribuísse na forma da lei,_ cum
prisse as suas obrigações, se todos os empre
gadores também cumprissem na forma da 
lei as suas __ obrigações, porque arrecadam, 
mas não re_colhem ao_ fAPAS - muitos dos 
empregadores estão habituados a isto -, e 
se houvesse a flscaliz.a_ção e a cobrança que 
se fazem necessárias, então poderíamos, de 
uma hora para a outra, ver a Previdência Social 
pública numa situação excepcional, melho
rando os benefícios e serviços prestados, so
bretudo na área da saúde. Q discurso-- de V. 
EX é da _major importância e esperamos que 
tenha a devida repercussão; que o Governo -
entre com a sua parcela, na forma da lei, que 
a nossa legislação seja alterada, para que, c_om 
penas mais graves, sejam punidos aqueles 
que arrecadam dos seus empregados mas 
não recolhem ao lAPAS. Finalmente, o que 
se impõe é a obs_ervância estrita e o cumpri
mento correto dos dispositivos da Constitui
ção vigente. A Constituição atual disciplinou 
muito bem a matéria, inclusive admitindo ou
tras hipóteses de contribuição não apenas in
cidindo sobre a folha de salélrios. Espero que 
as palavras de. V. Ex" sejam ouvida e que o 
Governo tome as providências necessária_s. A 
Constitulção acolheu o princípio da universa
lidade da cobertura e do atendimento. A Previ
dência Social, mais-cedo ou-mais tarde, terá 
de, inclusive, atender àqueles que envelhece
ram e não tiveram oportunidade de contribuir 
damente. J:: o prindpio da universalizaç_ão da 
Previdência. De modo que receba V. Ex" as 
nossas congratulações. Este assunto, da _ 
maior imporú!lncia, não pode continuar sendo 
tratado como vem sendo. Exige providências 
concretas e imediatas, numa palavra, o cum
primento das disposições constitucionais per
tinentes. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agra, 
deço a V. Ex~ Senador Chagas Rodrigues. V. 
Ex" veio contribuir, e muito, em meu pronun
damento, trazendo, também, a experiência 
que teve nos trabalhos da Constituinte, que 
se transformaram nesses direitos constitucio
nais, muito criticados pelo Governo. Chega
ram a dizer que teríamos provocado a falência 
do sistema previdênciário-em nosso País. O 
interessante é que, agora, estamos vendo o 
Governo querendo assumir a paternidade da
quilo que a Constltuirite Tez: Ele já não consi
dera que esses atas previstos na nossa nova 
Constituição, esses novos direitos sejam tão 
intranqüilizadores paraa Administração. Já es
tão, inclusive, tentando fazer crer, através da 

televisão, que o Governo está atendendo às 
reivindicações dos aposentados, que deseja
vam ter os seus salários reajustados de acordo 
com os níveis que tinham na época da sua 
aposentadoria, como também está, agora, re-

--Cbnhecendo que os trabalhadores ryrais de-
- .vem ter os mesmos direitos dos trabalhadores 

urbanos. Isto já está na Constituição; não é 
. um direito que está sendo concedido pelo Go
verno como uma benesse, é ·uma conquista 
dos trabalhadores, outorgada pela Constituin
te. E foi V. Bc' e tantos companheiros riossos 
que, na sua maioria, chegaram à conclusão 
de que deveríamos reconhecer esses direitos 
dos trabalhadores brasilefros. 

Se o GovernO nãO Currij)re com a sua abri:. 
gação, realmente tQr:n_a-se difícil que a Previ
dência tenha os recursos necessários para fa
zer frente a essas despesas. Se o Governo 
desvia os recursos do Finsocial, que deveriam 
ser da Seguridade Social, se o Governo é ina
dimplente fica realmente difícil ter os recursos 
necessários para a implantação da seguridade 
social como estabelecida pela Constituição. 

Por isto, senador Chagas Rodrigues e Srs. 
Senadores, vou apresentar aqui, dentro de 
poucos dias, um requerimento de informa
Ções ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social, para que ihforme ao Senado e à Nação, 
quais os principais: os mil maiores devedores 
da Previdência Social no Pais .cQmo- um todo 
e.os 20 maiores de cada Estado. Vamos saber 
quem está recebendo dinheiro do trabalhador 
e não o está repassando para os cofres da 
Previdência. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-se V. 
- Ex'1 um aparte, nobre Senador Jutahy Maga

lhães? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Ouço 
Y. EX' com muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
- Nobre Senador Jutahy Magalhães, peço 
a V. EX' que, ao conceder este aparte, seja 
o último, porque o tempo de V. Ex~ está esgO
tado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -V. Ex' 
sabe que sou obediente. Porém, como não 
vira piscar a luz vermelh.;~:, pensei que ainda 
estava dentro do meu tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
-Nobre Senador, preferi homenageá-lo, aler
tando-o pessoalmente. 

O SR. JUTAHY MAÓALHÃES- Agra
deço a V. Ex• _e procurarei atendê-lo. 

O Sr. Mauro Benevides - Serei breve, 
nobre Senador Jutahy Magalhães e Sr. Presi
dente, Senador Alexandre Costa. Apenas dese
jo destacar que, desde ontem, esta Casa vem 
debatendo problemas relacionados com a 

_f?r_evidência Social. Pela-·manhã, V. Ex", eu e 
outros integrantes desta Casa tivemos a opor
tunidade de ouvir ampla exposição do ex~Mi::. 
nistro Renªto Archer,_ na Comissão de Flscali-

- zação e Controle, quando S. EX' nos ofereceu 
não apenas detalhes da sua administração co
mo também apontou soluções para a supera-

ção da chamada crise da Previdência. Já na 
sessão da tarde, o eminente Senador Ruy B~
celar que integra a Bancada da Bahia nesta 
Casa, como V. Ex~ e o eminente Senador Luiz 
Viana, completando esse elenco de extraor
dinários homens públicos, focalizou o proble
ma relacionado com o Funrural e a remune
ração ínfima, irrisória e insignificante atribuída 
àqueles servidores da Previdência. E, hoje, V . 
~ faz uma apreciação mais generalizada, re
clamando do Governo o aparte de recursos 
indispensáveis, recursos previstos na própria 
Constituição, sem _os quais não poderemos 
cumprir aquele lineamento básico que deve 
nortear a nossa programação de seguridade 
social. Queira Deus, nobre_ Senador Jutahy 
Magalhães, que o Governo se mostre sensível 
a essa reclamação absolutamente procedente 
de V. Ex', e as_segure realmente os recursos 
indispensáveis ã Previdência, para que _ela 
cumpra com seus elevados objetivos. Congra
tulo-me com V. Ex~ pela sua manifestação da 
tribuna, e e_spero que o discurso de V. Ex· 
tenha ressonância favorável nesta Casa, sobre
tudo no âmbito do Poder Executivo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agra
deço a V. Ex", que é sempre generoso nos 
seus conceitos a _respeito dos seus Colegas. 

Gostaria, também, de ver os pronunciamen
tos feitos_ nesta Casa, não só este de hoje, 
mas os anteriores, serem levados em conside~ 
ração pelo Execuitvo e por ele serem exami
nados, analisados em profundidade, e que as 
contribuições que trazemos me-recessem 
maior atenção por parte desse Poder. 

Para atender à solicitação do Sr. Presidente, 
a quem procuro acatar sempre com o maior 
respeito, vou concluir, trazendo para o Plená
rio, para a análise dos Srs. Senadores, aqueles 
objetivos que devemos buscar, quais sejam, 
a seriedade nas noss_~- decisões e a preocu
pação com o dinheirO púBliCo; direitos essen
ciais erri qualquer nação que traça suas dire
trizi:!s dentro -dó- priiiCfpTõ -ae justiça. E é esse 
princípio que defendemos; é com base nesse 
princíPio que proclamamOs a neCeSssidade 
de o aposentado ter, no fim da vida, a garantia 
de um retomo daquilo para que ele contribuiu 
durante toda ~ sua vida. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, o pagamen
to do salário dos aposentados não é um favor 
prestado, é uma obrigação do Governo. Um 
simples dever, do qual o governo não pode 
se esquivar nem deve se vagloriar, mesmo 
porque é um -dever a ser cumprido com di
nhefro público. E a administração do dinheiro 
público precisa ser racionalizada, adotando-se 
uma política de redistribuição adequada e hu
manitária, que considere, inclusive, no caso 
dos aposentadõs. a idade média do brasileliO; 
para não favorecer indiscriminadamente os 
que já atingiram os limites de sua força de 
trabaiho e- os que ainda podem produzir e 
contribuir para o engrandecimento da Nação. 

Um aspecto que precisa ser considerado 
é-a inexistênCia do lifníte de idade para: aposen
tadoria - 60 anos, na maioria dos países -, 
e que tinha -séltido nas fases iniciaiS do siste
ma previdenciário, quando o brasileíro vivia 
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menos, com uma expectativa devida de 42,74 
anos. 

O Brasil é um dos poucos países do mundo 
que não adotam limite mínimo de idade para 
aposentadoria, e terá cada vez ma!s dificul
dades para financiar _essa despesa, que tende 
a ser paga por períodos mais longos, à medida 
que cresce a expectativa de vida da população 
e prevalece a possibilidade de os trabalhado
res se aposentarem cedo, por tempo de servi
ço, -quando ainda poâeriam permanece-r em 
atividade. 

Um trabalhador que começa a contribuir 
para a Previdência aos 18 anoS - e o início 
da atMdade dos jovens tem sido antecipado 
pelas próprias difküldades de sObrevivência 
-poderá s_e _aposentar aos 53, quando com
pletar os 35 anos de serviço previstos na legis
lação. Então, terá direito a receber aposen~ 
tadoria durante um período mais longo, devi~ 
do ao aumentO da expectativa de vida média 
do homem brasileiro. Portanto, a política ado~ 
tada em relação aos aposentados precisa levar 
em conta esse aumento da i~de rnédia _do 
brasileiro. 

Da mesma forma é necessário que seja 
mantido um nível determinado, aceitável, en~ 
tre aposentados e ativos. Hoje esta relação 
é de 2,54 por 1. Quando já foi de 20 por 
1. Além das conseqüências psfcolôgicas ad~ 
vindas da aposentadoria, temos de considerar 
o grande prejuizo financeiro que recai sobre 
aquele que decide se aposentar. Isso _n_ã_o _é: 
razoável, pois o custo de vid_a, o preço do alu~ 
guel, do vestuário, do transporte e dos alimen
tos é o mesmo para todos, ativos e iilativos, 
E, no fim de sua vida, o aposentado bra_sil_eiro 
se vê obrigado a reduzir despesas, a sacrificar 
o seu padrão de vida e o _de sua família, para 
poder sobreviver decentemente, . _ 

São direitos humanos que precisamos de
fender e __ respeitar, se quisermos ser respei
tados pelas gerações que hão de nos SlJçe_der. 
A garantia de tranqüilidade no final da vida 
é a única recompensa digna que um governo 
pode oferecer aos seus aposentados, como 
retribuição pelos serviços prestados e corno 
restituição das contribuições pagas durante 
o período de atividade dos cidadãos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ QÓs, Parla
mentares, temos de defender o direito dos 
aposentados, mas temos que, com seriedade, 
preocuparmo-nos em não atender a reivindi
cações corporativas como aquelas que dese
jam aposentadoria aos 20 ou 25 anos. 

No caso da aposentadoria especial, temos 
acompanhado a apresentação de projetas de 
lei que refletem pressões das mais diversas 
categorias profissionais, alegandO-Se que a ati
vidade exercida é penosa, insalubre ou peri
gosa. 

Se não nos posicionarmos com serenidade 
e justiça, vamos concluir que todos são mere
cedores da antecipação da aposentadoria, 
pois qualquer profissão apresenta um-certo 
gral,.l de pertculosidade ou insalubridade, e po
de ser considerada, sob algum aspecto, peno
sa. Do bru1arino ao servidor público, do cabe
leireiro ao guarda~chaves ferrOViário, do chofer 
de táxi ao manobretro de pátios, do tratorista 

ao eletricista, _do_ operário da indústria cerâR 
- mica ao trabalhador da indústria de curtumes, 

enfim, toda a sociedade poderia se candidatar 
à aposentadoria especial, após 15, 20 ou 25 
_a_nós de seiViços prestados. 

Assim, enquanto não se estabelecem as leis 
complementares, cada um se sente no direito 
de defender s_eus próprios interesses, interpre
tando os dispositivos constitucionais de acor
do com a conveniência, e cabe a nós, parlaR 
mentares, analisar criteriosamente as reivindi
-cã_çõ_es que nos chegam. 

Esta é a nossa missão: defender os aposen
ta_dos e fiscalizar o çumprímento dos preceitos __ 
constitucionais. Simultaneamente, cabe a nós, 
Parlam~ntares, zelar para que esses direitos 
conquistados não se transformem em instru
mentos de concessão de beneficias abs.urdos 

- ou de obtenção d_e_ favore_s prestados com o 
dinheiro público. 
. Era o quetinhaadizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem!) 

.Jf/!%J.%~~~::J!!fff!/i!t:!fJ'fx.g2i 
4-8-89 E; Q(JE; E;NTRE;QUE; A RE;VJSÃO 
DO ORADOR; SERIA PUBliCADO POS
TE;RJORME;NTE;. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS
PA Como Uder. Pronuncia o seguinte diScurR 
so.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O privilégio da Uderança agora é reduzido 
peló -merios no teinpo, só podemos falar du
rante cinco minutos. Por isso, queria aproveitar 
esses cinco minutos e tratar de três matérias: 

-uma, que era o objeto da minha presençã 
aqui, e duas, que são conseqüências do que 
acabamos de ouvir. 

A primeira. Não pude dar aparte ao Senador 
Francisco Rollemberg, a respeito do problema 
dos tóxicos. _ 

Quando fui Ministro da Educação no Brasif 
fizemos a constituição de um grupo suprapar
tidáio, retirado de toda a comunidade brasi
leira, para organiz_ar uma campanha nesse 
sentido. E o que recebi" da Unesco na ocasião 
foi um testeriú.in!lo extraordinaJiamente gera
dor de perplexidade, porque a Unesco dizia 
que-nós 40 p·aíses do Mundo onde foi feita 
Limã cãinpãnha organizada, dessa natureza, 
o resultado foi exatamente o oposto, porque 
aquelas pessoas, aqueles adolescentes que 
não tinham, até entãó, qualquer manifestação 
nesse sentido, de adesão, por exemplo, aos 
tóxiCoS, pasSaVam a ter"-ã sua consciência aler- . 
tada para o problema, não pelo lado do mal, 
mas sim pela possibilidade da experiência. EnR 
tão, a Conclusão da Unesco é que 40 países 
do Mundo tiveram resultados exatamente 
opostos; aumentou o· consumo de drogas. 
Evitamos que isso fosse feito, a partir do mo-

- méhto em que estava constituída essa comis
são. Era extraordinariamente importante que 
a campanha se fizesse nas salas, inclusive, 
dos cursos de ensino secundário, do ensino 

- médio e nas próprias universidades. 
Tlvémos a experiência com o Professor C ar~ 

Jini, de _São Paulo, em que ele chegava à aula 
de História Natural, trazia umas cobaias, e não 
se referia absolutamente a tóxicos; aproveitava 

os alunos e di;zi.:i: vou fazer uma experiência 
junto com vocês. Na primeira experiência ele 
injetava o princípio da maconha na cobaia 
e os alunos ficavam vendo. Depois, ele ia inten
sificando o princípio, até chegar ao LSD. 
Quando chegava ao LSD, as crianças viam 
a morte rápida da cobaia e o seu _sofrimento. 
E ele não dizia mais nada senão isso. Quando 
se retirava, entretanto, __ os alunos o procura
vam, e aqueles que já estavam sendo trabalha
dos para serem consumidores de drogas, mui R 
tas vezes tomavam a, iniciativa de procurá-lo: 
para pedir~lhe apoio. 

foi a resposta que a China conseguiu dar 
ao longo dos séculos. Era ocupada pelas po
tências colonizadoras através da manutenção 
do_ vício- ópio. E a; resposta é também uma 
resposta poHtica de volta àqueles que a coloni
zaram,- no passado, da maneira mais nefanda 
possível. 

O segundo ponto é relativo à oportunidade 
que me dá o nobre Uder Ronan Tito de saudar 
também os professores italianos. 

Quando- _dirigi,_mal, o Ministério da Educa
ção e Cultura,_ ... 

Ó Sr. Mi:i.ur~ Benevides (l~tervenÇão fora 
do microfone.) 

.. O SR. JARDAS PASSARINHO- V. Ex' 
deu um aparte fora do microfone. Foi exata
mente uma precaução que V. EX" teve para 
.não ferir a verdade. 

O Sr. Edison Lobão -Dou o meu aparte 
ao microfone: não apoiado! 

O SR. JARBAS PASSARINHO - 11-
nhamos uma dúvida e me dirigi mUito espe
cialmente aos nossos ouvintes e irmãos italia
nos - o Brasil, afmal de contas,_ é também. 
uma conseqüência da Itália. A nossa dúvida 
era baseada em três prindpios, três crises: a_ 
crise dCJ relevância, a cri.se do crescimento da 

- universidade e a crise da adequação, 
Eram três crises, com ã$ quais o Ministro 

brasileiro de Educação tinha _cantata no mo
mento em -que p"ãrticipávamos de conferên-
cias írrtemadonais. _ - -

Ora, a crise da adequação estava jogada 
na Europa, nas Américas; era a formação. A 
formação do arqulteto, por exemplo. Um pro
fess_or _ _que é arquiteto sai pronto exatamente 
para trabalhar num escritório de arquitetura, 
num trabalho dessa natureza com aptidão 
completa ou não; um engenheiro mecânico, 
um engenheiro especialista, então, surgia dú
vida entre ª foriiiãÇào UniVersifária~Çio f!lundo 
não comunista e a formação universitária so
viética, por exemplo, que obrigava, automati
camente, haver um tipO de preparação e apli
cação já ao tempo de escola. Então, no nosso 
principio, tínhamos a crise de adequação. 
Agora, o que me impressiona muito nos dados 
que o Senador Ronan Tito trouxe é com rela~ 
ção à crise do crescimento, porque, de um 
modo geral, o que se admitia era que, à pro
porção_que as universidádes cresciam, inclu
sive falava-se isso dando como exemplo a Uni
versidade de Roma e a Universidade de Bue
. noS Aires, à proPorÇão que eiàS -cresciam e 
passavam de 30 mil estudantes, começava 
a haver a perda da qualidade de ensino. 
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Isso era algo que se tinha como absoluta
mente comprovado empiricamente e, portan
to, não poderia ser destruído, do ponto de 
vista da teoria. A proporção que cresda o nú
mero· de alunos, caía, automaticamente, a 
qualidade do ensino. Mas aqui se fez, também, 
uma referência à universidade aberta, que foi 
a última tentativa que fiZ no Ministério da Edu
cação. Eu dizia-qUe não qlleria faief n6 Brasil 
a universidade aberta, porque preferiria fazer 
a universidade semi-aberta, porque a univer

sidade aberta, que era o meu exemplo, a Uni
versidade inglesa, que era o nosso padrão de 
estudo naquela altura, aceitava o candidato 
sem nenhum pré-requisito. Nós queríamos 
que o candidato tivesse pelo menos o 2° grau 
completo e se matriculasse. N, sim, para servi
rem às pessoas que estivessem longe dos cen
tros universitários brasileiros. Embora as uni
versidades tivessem, através da extensão uni
versitária, a capacidade de chegar a distâncias, 
ainda assim, várias ái"eãs deste imenso sub
continente que é o Brasil ficavam fora da pos
sibilidade de educação. Desse modo, seriam, 
depois. objeto de fazerem esses exames junto 
a áreas oficiais. que seriam ii1dicadas para po
derem, então, caracterizar sem a presença, 
sem a necessidade da freqüênda de 75%, que 
era estabelecido pela lei, a ftrri -de que pudes
sem receber seus diplomas. 

O Sr. Ronan Tito - Permita-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ou
virei o aparte de_ V. Ex" nobre Senador Ronan 
Tito, com muíto praZer, embora o Presldente 
Pompeu de Sousa use-seu relógio não tomo 
alguns dos nossos, como jóia, mas S. ~usa-
o como marcador de hora, inflexível. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Uso-o como justiceiro sobre os inscritos. 
Quando há muitos Srs. senadores inscritoS, 
tenho que defender o direito-de S.~ 

O Sr. Ronan Tito - Depois do aparte 
do Presidente da Mesa, Senador Pompeu de 
Sousa, faço uso- da palavra Para- dlzer a V. 
EX', em primeiro lugar,- que não concordo, 
e V. EX' sabe disso; e sabe do respeito que 
lhe tenho pelo trabalho que tem realizado, atra
vés da sua vida, em todos os MinistérioS" que 
ocupou, e em todos os cargos que exerceu ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado. 

O Sr. Ronan Tito - ... a tónica na vida 
de V. Ex' é a seriedade e_ a detenninação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado. 

O Sr. Ronan Tito -Já tive oportunidade 
de testemunhar e quero fazê-lo novamente. 
Gostaria apenas de dizer que a Universidade 
de Bolonha é exatanlente como diz V. Bel', 
semi-aberta, peque não só exige freqüênda 
em algumas matérias, e algumas cadeiras, em 
algumas profissões, como é o _caso da Medi
cina, como também exige_ o términO do 2~ 
grau. De maneira que constitui um bom exem
plo, e V. Ex' está em sintonia com a Univer
sidade de Bolonha. Muito obrigado a V. Ext 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É pe
na, nobre Senador Ronan Trto, que esse exem
plo, vale dlzer, não tenha sido objeto de um 
conhecimento meu naquela altura, mas, hoje, 
parece-me que aqueles que combateram tão 
enfaticamente a nossa idéia da universidade 
aberta, achando que era a "mobralização" da 
universidade, esses, hoje, podem receber o 
testemUnho de V.~ a -respeito do qáe está 
ocoríendo na UniveÍ'sidade de Bolonha. 

Sr. Presidente, vou reduzir os meus minutos, 
porque o objetivo fundamental faz referência 
a V. ~. também grande lutador pela liberda
de. Eu acho que estamos em débito com o
Chile. O Chile passou a ser objeto de apedreja
mento -iiltemeicional, porque evidentemente é 
um governo ainda dirigido pelo General Pino
chet. Houve o plebiscito e o general não conse
guiu aprovação. O Não foi maior que o Sfm. 
Conseqüentemente, não houve aceitação da 
S:Ociedade para que o General Pinochet tivesse 
mals oito anos de governo. Acontece que, em 
seguida, o Chile parece que está dando um 
exemplo que devíamos todos aplaudir; é o 
exerriplo da transição para a democracia. 
- ""A transição para a democracia está sendo 
conduzida muito bem, a partir do momento 
em que está havendo um entendimento gran
de_ entre o governo, que antes não tinha essa 
capacidade, não tinha pelo menos essa vonta
âe, e as oposições coligadas, com exceção, 
lá ainda, dos partidos comunistas, que não 
são registrados. E o que houve agora foi o 
tesultado de um plebiscito para modificar a 
Constituição, exatamente para que essa Cons
tituição J!lódificada permita as . eleições em 
CondiÇões de respeitabilidade e de legitimi
dade para o seu resuhado. Fotam contabi
lizadas 22.960 mesas, que Cbamaríamos, aqui, 
de mesas apuradoras. Ao plebiscito aprova
ram-se as medidas propostas. medidas que 
foram resultado de entendimento entre o Go
verno e Oposição, com exceção do Partido 
Comunista e do MIR, que votaram contra e 

·insistiram em não fazer o apoio e anularam 
·seus votos. E o resultado foi este: aprovação 
--6 milhões, 55 mil, 440 eleitores, que corres
ponderam a 85,7% de todos os votantes-, 
não aprovação- 580 mil, 212 votos, repre
sentando 8,28%. E o trabalho preparado pelo 
MIR e pelo Partido Comunista Chileno, que 
era não participar, mesmo não votando; os 
que eram contra votariam contra; esses, não, 
anulariam seus votos. Resultado dos números: 
315.918 vOtos. Trezentos e quinze mil-votos 
contra 6 milhões de votos de aprovação. A 
foi pequena, uma abstenção de 6% apenas. 

Os resultados dessa manifestação livre do 
povo chileno são caracterizados em alguns 
aspectos. O primeiro, é que as reformas pro
postas p~rmitem- as liberdades públicas são 
acrescentadas na Constituição - a democra
cia representantiva e a estabilidade das institui
ções fundamentais consagradas na Constitui
ção política da República. 

Nós, que ouvíamos acjui tantos discursos 
contrários ao regime chileno, enquanto ainda 
regime sem partido- não _era nem de partido 
único ~~estamos no dever de saudar o que 
está acontecendo no Chile no momento, a 

partir de uma política aplicada para sair de __ 
um regtfne militar, de um regime de ditadura, 
onde não havia a_ particip.?Jção do Legislativo, 
para uma transição democrática sem a violên
cia que, normalmente, ocorre em outros casos 
historicamente conhecidos. 

Era o que eu queria dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

D{$CURSOPRONUNCIADOPELOSR. 
CID SABÓú\ DE CARVAU!O NA SE$-
540 DE 4-8-89 E QUE. ENTREGUE A 
REV/540 DO ORADOR. SERIA PUBU
OIDO POSTERIORMENTE 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
{PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à tri
buna, nesta manhã de sexta-feira, para falar 
a respeito de um problema que me parece 
da maior gravidade: a casa própria. 

Este prOblema-tem múltiplas facetas: a falta 
de fmanciamento para o imóvel usado, o finan
ciamento reaberto para o imóvel novo, mas 
o primordial é o que acontece a respeito da 
atualização das prestações da casa própria, 
e, mais ainda, as alterações contratuais, que 
são feitas ao arrepio do Direito brasileiro. 

EstamoS sabendo, porque vários advoga
dos têm-nos procurado, que algumas provi
dências têm sido adotadas no Sistema Habita
cional do Bfélsil, de tal Sárte que, ao -liquidar 
o pagamento do contrato, ao pagar a última 
prestação, venl o novo cálcUlo do agente fi
nanceiro. e se revela um restante de débito, 
a ser pago ao longo de mais alguns anos, 

Aliás, ontem, aqui, nesta tribuna, a outro 
pretexto, falei a respeito de contrato, falei a 
respeito de contrato administrativo, teci algu
mas considerações à luz do Direito Ovil e tam
bém à luz do Direito Público, para conceituar 
o que seria o difía1 de existir, contratO de Direi
to Público, contrato do âmbito do Direito Públi
co, porque, na verdade, o Estado, com sua 
posição privl1egiada, tem aptidões para mu
dança da regra do jogo, deixando o outro con
tratante numa desvantagem absurda e incon
testável. 

No caso da casa própria, é inegável que 
o contrato do adquirente do imóvel com o 
agente financeiro, com o vendedor do imóvel, 
a verdade é que esse é um contrato típico 
de promessa de compra e venda do âmbito 
exclusivo do Direito Privãdo. 

E nãõ -na Como sê entender possa uma 
resolução governamental, possa uma deter
minação do Poder Central alterar as normas 
contratuais. Mas isto tem acontecido no Brasil 
constantemente. Faz-se aquisição da casa 
própria e entrega-se ao desconhecido. E o 
grande problema é contratar no escuro, sem 

- que se saiba qual será a prestação, sem que 
se saiba até quando irá o contrato, sem que 
saiba o que vai acontecer depois da assinatura 
dos respectivos instrumentos, com a garantia 
fiduciária, a garantia hipotecária, e todas as 
garantias possíveis e imagináveis que são exi
gidas pelos agentes financeiros. 

Agora mesmo, no Ceará, registram-se_ al
guns problemas para os adquirentes e imóveis 
pelo Sistema Habitacional do Brasil. Proble-
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mas os m_ais graves, inclusive em cidades pe
quenas como Mar&canaú, e não são imóveis 
de grande valor, são imóvéis desses precários 
conjuntos, são imóveis de pequeno valor, imó
veis muito pequenos, destinados a pessoas 
também de aptidões financeiras pequeníssi
mas. 

Isso tem acontecido com verdad~iro_ escá~
nio à pobreza nadonal. 

O Sr. Edison Lobão - Permíte V. EX' um 
aparte, nobre Senador Cid Sabóia de Carva
lho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- ~ 
Com prazer, ouço V. Ex-

O Sr. Edison Lobão - Nobre Senador, 
Cid Sabóia de Carvalho, sem dúvida alguma, 
a casa própria é uma queStão -de fundamental 
importância para a sociedade brasileira. Aca.sa 
própria é algo fundamental na vida das famí
lias. Quem adquire uma casa própria com fi
nanciamento do Sistema Financeiro da Habi
tação é exatamente aquele_que está em piores 
condições ftnanceiras ·na nossa sociedade. 
Então, é necessário que se proteja, pelo me
nos com_ aplicação justa da lei, essa parcela 
do povo brasileiro. _O _qU:e V. Ex". nos traz ê 
uma preocupação que há de ser portanto, to
do o Congresso Nací6nal e de_ toda a socie
dade brasileira,_a_proteção dos que podem 
menos. CongratUlO-me c-õm--v. fr- pOr- essa 
preocupação. - · 

sociedade brasileira. _aqueles que demandam 
à Caixa Econômk:a Federal para Obter fillan
CiamentoS destiriãdós à aquisição da casa pró
pria. E já nessa fase inicial de seu pronuncia
mento, quando considerações abalizadas são 
feitas sobre e~sa processualística de aquisição 
pelos mutuários do Sistema Financeiro da Ha
bitação, eu me permitiria chamar a atenção 
de V. Ex~ para um fato que não fugirá dessa 
série de lúcidas c_onsiderações constantes do 
seu pronunciamento de hoje. É aquela parte 
que diz respeito aos exorbitantes reajustamen
tos que estão ak:ançando os mutuários do 
Sistenía Financeiro da Habitação. Ainda on
tem, aqui mesmo neste plenário, Senador Cid 
Sab6ia de Carvalho~ um mutuário da Caixa 
Econômfca-Federal me exibia o seu camê de 
pagamento e, segundo ele, o reajuste na pres
tação mensal alcançará o índice de mil por 
cento. Veja V. Ex' que é um verdadeiro absur
do. Neste momento em _que V. Ex!' aborda 
es_sa temática, gostaria que fosse dado um 
enfoque particularizado a esse reajuste exorbi
tante das prestações redamadas pela Caixa 
Econômica Federal. 

O SR. CID SABÓJA DE CARVALHO
J:: verdade o que fala o nobre Senador Mauro 
Benevides e já havia eu passado por esse tema 
rapidamente, multo embora pretendesse de
morar-me um pouco ma_is, como o [arei ago
ra. 

_Na verdade, wna prestação- de 18 cruzados 
passou, com o Último aumento, para 180 cru
zados. Ora, que, neste momento, pagou a últi-

0 SR~CIDSABÓlADECARVALHO- ma prestação no valor de 18 cruzados é por
Muito obrigado pelo aparte de V. Ex-, que me que comprou esse imóvel, no mínimo, há seis 
leva a lembrar que não é lícito ao legislador ou sete anos,_ porque quem está adquirindo 
nem é lícito ao administrador alterar as regras 9 imqvel agora tem pres~ções de 600, de 
contratuais, porque o contrato se rege pelo 700, de 400, de 300 cruzados ou até de mais 
Dtreito "Civil. O COdigo Civil tem o Capft~o de mil cruzados, dependendo do imóvel. 
Dos Contratos, onde todas as normas e_stão Ora;- imaginem os Senhores um aumento 
ali, os diversos tipos de contratos, as obriga- de mil por cento sobre uma prestação que 
ções- e os direitos dos que contratam, as inter- já tenha começado alta! A pessoa que for pa
veniências, as formas, o pl'ãzo, tudo está per- gar essa pre$tação terá que ser um comer
feitamente descrito _na lei específk:ã sobre a _ -ciante de muito sucesso, um industrial de mui
matéria. to sucesso, mas não poderá ser um MÍnisb-o 

Se o contrato for no âmbito do Direito Coo:' . do Supremo Tribunal Federal, não poderá ser 
mercial, que não é o ca_so presente, lá está um Senador da República, não poderá ser um 
o Código Comercial também com as suas Deputado Federal. Pode até ser que um Depu-
determinações claras, regras subjetivas, mas tado __ Estadual possa pagar uma prestação 
que, de quando em quando, tem o lado mals dessas; mas_ wn Senador da República não 
material, mais organizacional da questão, o pode, porque um Senador da República ganha 
lado mais adjetlvo ela problemática contratu~l. muito menos que um Deputado Estadual. 
sem que se tenha que recorrer ao .Dk~ito Pro- Então, no nosso salário-- es14'1mos çl'Ja-
cessual, bastando para isso o Direito Civil ~m mando de salário o subsídio, salá_rio aqui as-
si. peadO - nos nossos subsídios, não podería

O Sr. Mauro BeneVides -V. Ex" me per
mite um aparte, nobre Senador Cid S_abóia 
de Carvalho? · 

OSR.CIDSABÓJADECARVALHO
Com muito prazer, nobre Senador Mauro Be
i1evides. -----------

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Sena
dor Od-Saõ_:ói[.de Carvalho, V. Ex•, na- manhã 
de hoje, profere mais um discurso da maior 
importância para ponderáveis segmentos da 

mos evidentemente, pelo que ganhamos, pa
gar uma prestação que sofresse esse aumen
to, já tendo ela começado num valor consi
deráv~l. 

Este assuntO, Srs. -senadores, é da mafor 
irripórtância. Pretendo apresentar um projeto 
de lei, na próxima segUnda-feira,_ para o qual 
chamaria ã at-;:nção de v. Ex"'' -em que-procu
rarei, <:om alguns artigos, determinar essa im
possibilidade ante o fato do qual protesto. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Permite 
y. Ex" um aparte, nobre Senador? 

J 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Com tOdo O prãzer, -ilustre Sehãdor Francisco 
Rollemberg. -

O Sr. Francisco Rollemberg - Nobre 
Senador Cid Sab6ia de_ Car:Valho, V. Ex' vem 
percutir, nesta manhã, um asSunto da rriaior 
importância para o povo brasileirq, a aquisição 
da casa própria e a polltica de Governo visando 
o atendimento _daqueles menos favoreddos 
e que não podem, às suas expensas, construir 
as suas moradias. 

O ·que estamos vendo_ a todo .instante __ e_a 
toda hora são_ as_ Cohab, lnocoop, cooperativas 
e quejandos a construírem caSétS_ populares, 
por exemplo, e venderem a pessoas de rendas 
diminUtas. Ora, essés contratos_ de compra 
e venda, no mais das vezes, são vincu1ados _ 
ao salário do comprador, do adquirente. No 
entanto, __ nobre Senador, por manobras que 
até não entend_emos, o que estamos a ver 
a todo instante e a toda hora é que o çompra
dor, com o passar dos tempos, longe de se 
aproximar do período do seu _objet_ivo finat 
que é ser proprietário da casa, ele é, no mais 
das vezes, agredido com a retomada de ~ua 
_<:asa _pelo órgão; pela entidade que o v:ende_u, 
porque, em tendo aumentado em tanto -.as 
suas prestações, ele se toma inadimplente. É 
preciso que haja um pouCo mais de seriedade 
e de cuidado, para que essa atuação governa
mental, att:_avés_ da construção dos conjuntt>s 
habitacionaiS,-construÇão de-casas populares, 
não_ ve1_1ha a. falir nos seus propósitOs;- haja 
vista que hoje comprar uma casa fmandada 
é algo temerâtio_._Como diz bem V. Ex", talvez 
um Senador, um Deputado Federal já não 
possa adquirir Yil) __ imóvel li altura digamos 
do seu status. TalVez os grandes comerciantes, 
talvez os grandes empresários o Passam. Ima
ginem _V. Ex'1 para o funcionário público, para 
o assalariado, para o· profisslonaf bbera]_ que 
tem uma renda hoje diminuta, haja vista -a 
crise sodal- e econômica que ·atraveSsamos. 
Comprar Càsa hoje é UJ1l ri_sco. É pre<::iso que 
esse risco seja diminuído e que o aumento 
dessas prestações seja consentâneo cor;n a 
realidade que vivemos. Ele tem _de estçrr inti
mamente vincUlado à política salarial, porque 
riinguém pode pagar prestação de casa mais 
do que recebe, mai_s_ do que tem para sua 
sobreviVência, para a manutenção da fam'ília, 
para sua própria manutenção. Pé!:rC!b_eniw v. 
Ex' por seu pronunciamento, porque, mais 
uma vez. V. Ex!' vem à tribuna tratar de tema 
sério, crucial, no momento, para o povo brasi
leiro; principalmente para as classes menos 
favorecidas, que sonham e desejam te_r o seu 
teto __ e _a sua c. asa._ __ _ 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO
Agradeço a V. Ex• JX:(O bn1hante aparte que 
faz ao meu pronunciamento. 

O que pretendo fazer aqui é uma adver
tência, mostrar que quem contrata a aquisição 
da -c-asa- própria ccntrata m>-eS€ure,--sem sabe~ 
na verdade, o que Ihe acontecerá. 

Também estoU sabendo da intolerânCia dos 
agentes financeiros qUe, corri pouCOs meses 
de atraso, estão fazendo a retomada do imóvel. 
Qu~lquer crise pela qual passe o adquirente, 
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de logo perderá o seu ImóveL Não está haven
do uma tolerância razo_ável e até falam em 
pessoas especializadas, pessoas que se espe
cializaram em adquirir esses imóveis retOma
dos, porque, ao que parece, não posso afirmar 
com certeza, haveria certa vantagem na aquisi
ção do imóvel no seguimento do negócio jurí
dico que fof interrompido pela inadimplência. 
O novO adquirente teria meihõ"i"eS condições 
que o primeiro adquirente. Não sei, no entanto, 
se isto é verdade, não estou fazendo afirma
ção, mas apenas digo que recebi denúncias 
também a esse respeito, de que haveria uma 
verdadeira quadrilha nacional a expreitar os 
inadimplentes, para forçar os agentes finan .. 
ceiros a uma nova negociação do_ imóvel com 
condições mais favoráveis, com preços que 
não eram compatíveis com a avaliação inicial 
do imóvel, objeto do contrato. 

Tudo isto· tem grande importância. Agora, 
eu pergunto ficará- o Congresso Nacional 
alheio a essa questão social? Eu pretendo, 
na próxima segunda-feira, apresentar um pro
jeto de lei que, de certo, não trará a letra defini
tiva, a idéia perfeita, porque o -t:extó perfeito 
nascerá, exatamente, dos debates, das emen
das, daquilo que possa acontecer pela motiva
ção que farei quando -da apresentação desse 
projeto de lei. Sei que o assunto é dificil, mas 
acredito que os princípios da Constituição; os 
princípios da política urbana que estã_~ na 
Coristituição já permttíraO uma regUlamenta
ção capaz de começarmos a corrigir esse qua
dro. A Coristituiçáo nos inspira, exatamente, 
nesta medida, que é a propositura de um pro
jeto de lei atinente a esta matéria. Pai isto, 
Srs. SenadOreS, eu vim ã esSa tribuna muito 
mais para chamar a atenção sobre o tema, 
muito mais para provocar o pensamento de 
V. ~ do que propriamente trazer a solução 
adequada, porque ainda não a tenho. Mas sei 
que no bom funcionamento do Poder Execu
tivo, no funcionamento respeitoso do Sistema 
FfnanCeíro" Nacional pcirã com o povo, o Go
verno· evitará os abusos que estão sendo co~ 
metidos exatamente nesta hora. 

Agradeço a V. Ex"' a atenção e gostariã que 
esse tema não se encerrasse na minha palavra, 
e tivesse continuidade no ideário, no pensa
mento e na preocupação- de cada um dos 
componentes desta Casa. · 

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

DJSC(JRSOPRot'/UNCJAlJOPELOSR. 
JifTAHY MAGALHÃESNA SESSÃO DE 
4-8-89 E QUE, ENTREGUE A REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA Pu13L!CAbO POs: 
7ERJORMENTE. -- -- -- - -

O SR. JUfAHY MAGAU-IÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte dtscurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Seriaâores, inicialmente desejo 
parabenizar o Senador Edison Lobão pelo pro
nunciamento que acaba de fazer, enriquecen
do, sobremaneira, os trabalhos do Senado. 
A série de pronunciamentos feitos, hoje, aqui 
nesta Casa, demonstra a seriedade com que 
os assuntos são tratados neste plenário por 
aqueles que aqui comparecem, que discutem 
os problemas nacionais dentro do ponto de 

vista que defendem, mas todos com a serie
dade e o interesse de servir à Nação como 
um todo. Por isso, parabenizo os Senadores 
Edison Lobão, Francisco Rollemberg e Qd 
Sabóia de Carvalho, todos eles, pelos pronun
ciamentos que fizeram aqui, hoje, nesta Casa. 
J:: que somos sempre acusados de nada fazer .. 
nada realizar, enquanto os debates aqui se 
sucedem e, infelizmente, não chegam ao co
nhe:cimento da opinião pública. 

Si'". Presidente, sem a preocupação de deba
ter assunt9s como os que foram tratados ante
riormente, eu gostaria de fazer um ligeiro re
gistro a respeito de outro trabalho da maior 
irflportância, feito por políticos. Nós, politicos, 
que somos tão detratados pela opinião públi
ca, nós, sob a liderança. sob o comando, sob 
a coordenação do Senador Nelson Carneiro, 
_chegamos a um documento básico que foi 
levado, ontem, à Presidência da República, co
mo um plano de emergência para enfrentar 
a crise econôniica do nosso País. É um traba
lho sério. Leio nos jornais um comentário típi
Cd-dos tecnocratas, que é a repetição de pro
-poStaS antes existentes. Mas são propostas 
não concluídas, não realizadas, enquanto que 
agora há uma sinalização 995 políticos para 
um entendimento entre o Executivo e o Legis
lativo para enfrentar a crise êconômica O m'!l 
qUe temos enfrentado nessas medidas de 
emergência, qUe ternos votado a cada instan
te,. é que em nenhuma delas, praticamente, 
houve um entendimento prévio entre o Execu-
tivo e o l.egislativó. Essas medidas são jogadas 
dentro do CongreSSO e depois eles ficam cho
rando as rriágbas, porque várias delas s_ão re
jeitadas. 

Agora, o que está acontecendo? O Con
gresso se antecipa, os políticos se antecipam 
e dão a sinalização ao Executivo daquilo que 
estão dispostos a enfrentar, mesmo medidas 
Impopulares, mas que estão dispostos a anali
sar e, dentro de um entendimento entre os 
dois Poderes, chegar à concretização deste 
plano, que é um plano de emergência para 
~ grave crise e_cbriôtnica que estamos enfren
tando no País. 

Eu queria fázer este regiStro- e parabenizar 
o Presidente deSta Casa, Senador Nelson Car
neiro, PreSidente do Congresso Nacional, que 
tornóu a si a responsâbilidade, .com obstina
ção e cotn à descrença de muitos, para que 
se chagasse a um trabalho condusivo, foi feito 
com tempo, ·com meditação, com seriedade, 
cqm paciência e, principalmente com efidên
cii política. 

.. 0-~~- Edison Lobão -Permtte v .. qc" um 
~-~rte? 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES - Pois 
não. Ouço o ·aparte de V. E:x•, nobre Senador 
Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, V. Ex' tem toda razão quan
to ~o problema das medidas provisórias. Nós 
as ternoS fecebido aqui em grande profusão, 
sem que haja, realmente, um entrosamento 
entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 
Todas elas são;-obviamente, movidas pelo in
teresse público: O Presidente, quando as edita, 

o faz no pressuposto de que está cumprindo 
com o seu dever de Chefe de Estado. Estou, 
como V. Ex", convencido de que, agora, essa 
sugestão, essa proposta do Congresso Nacio
nal, tão obstinada e competentemente gerida 
pelo Presidente desta Casa,o nobre Senador 
Nelson Carneiro, haverá de criar uma situação 
nova para este País. Eu só posso ter palavras 
de elogios ao nobre Senador Nelson Carneiro 
e a todos quantos participaram do grupo de 
trabalho, os Uderes e os Presidentes dos Parti
dos, e a V. Ex', que se interessou tanto pelo 
assunto e, agora, da maneira como procede 
no plenário desta Casa, na esperança de que 
os_ resultados sejam os melhores possíveis e 
aqueles que desejamos. Acredito que, uma 
vez adotadas essas medida_s -e elas o serão 
- pelo Presidente da República. por seu Go
verno - Sua Excelência já declarou que vai 
acatar todas as sugestões do Congress9 Na
cional, possamos ter uma abertura nessa crise 
que avassala a Nação brasileira. Cumprimento 
V. Exi' por trazer este tema, neste final de ma
nhã, ao exame do Senado, ao conhecimento 
do Senado. Tem, portanto,-v. EX~-os-meus 
agradecimentos, não apenas pela iniciativa, 
como pelas palavras elogiosas ao meu pro
nunciamerifo, cujo brilho nãO nasceu çlas mi· 
nhas palavras, e sim dos apartes que recebi 
nesta manhã. Muito obrigado. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES - Mo
déstia_de V. Ex•, Senador Edisori Lobão. V. 
EX' tratou do assunto -com a maior eficiência, 
com o maior conhecimento de causa, abor
dando todos os ângulos do problema. Não 
me incorporei ao pronunciamento de V. Ex" 
porque já tinha ouvido, da parte dos nossos 
colegas, dos nossos companheiros, os argu
mentos de apoio ao trabalho feito por V. Ex", 
de apoio à política que todos nós temos que 
acatar neste instante, porque, inclusive, um 
aspecto_ que talvez não tenha sido aborado, 
i! que nós temos também, na defesa do Proál
cool, que defender o consumidor brasileiro, 
aqueles mais de um milhão de consumidores 
que tiveram a confiança no programa, com
praram os seus carros a _álcool e que não 
podem ser abandonados de uma hora para 
outra, como estão_ sendo ameaçados. Agra
deço a V. Ex" o aparte, e sei que este assunto 
está, realmente, no pensamento de todos nós, 
Senadores, e acredito que todos nós daremos 
nosso aval a ess_e trabalho executado pela Co
missão de Uderes e Presidentes de Partidos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu quero fa
zer4 também, urna espécie de um pot-pourri 
nesta hora. 

Sai hoje nos jornais uma noticia de interesse 
do nosso Estado. EU quero paraberiizar e vou 
agora elogiar urna ação do Governo Federal, 
porque o Governo Federal resolveu fazer a 
rolagem da dívida do meu Estado. 

O Sr. Edlson Lobão - HÕsana nas altu
ras! 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES-ACaixa 
Económica Federal fez a rolagem da dívida 
agora, com o Governador Nilo Coelho, daque
la dívida que eles diziam não poder rolar à 
época do Sr. Governador Waldir Pires; aquela 
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mesma dívida que eles diziam que o Governo 
tinha que pagar para poder depois pensar em 
fazer nov:os_ empréstimos. E e_u_aqui, nes_te ple
nário, por várias •1eze:s, declarei que, em outros 
casos, a dívida era rola.d.a até a;trÇtvés de uma 
simples troca de papéis, e o Líder do Governo 
dizia que isso era um ç:~_bs_ur_do.__que o Governo 
da Bahia era inadimplente, por isso não podia 
receber novos recu_rs.o.s dQ_Qoverno Federal. 
E agora, anteontem, a Caixa Económica Fede
ral assinou um_ convênio com o Estado da 
Bahia para a rolagern dessa dívida, permttirldo 
que o Estado tivesse um desafogo e pudesse 
agora receber aquilo que já deveria estar_ rece
bendo há m_ais de _dois anos. 

Ainda há tempo, Sr. Presidente, e por isso 
é que, com o hosana do_Senador.E.dison Lo, 
bão, estou aqui parabenizando o Governo Fe
deral por, pelo menos agora ter feito aquilo 
que_ já devia ter realizado há mais tempo. A 
Bahia precisa desses_ convêni_os, temos inú
meros problemas, mas o de que a Bahia mais 
precisa, o de que a Bahia necessJta, para o 
que a Bahia aqui apela, por meu intermédio, 
por intermé-dio do S_enador Luiz_ Wana, do Go
vernador Nilo Coelho, do Senador Ruy Bace
lar, por intermédio de toda~ Ban~ada Fed_eral 
baiana, é no sentido de que seja cumprido 
o compromisso de honra do Governo Federal 
-não foi neste Governo, mas a continuidade 
administrativa tem que ser seguida- em rela
ção à rolagem da dívida de Pedra do Cavalo. 
Essa rolagem é de_responsabilidade do GoVer~ · 
no Federal, pelo menos há uma carta compro
misso do Ministro-ao Pianejamento da época, 
dizendo que o aval poderia ser dado pelo De
sembanco, porque logo seria transferido para 
o Governo _Ee.d~Jªl, que seria o responsável 
real por aquela obra. Nunca essa transferência 
foi feita. Foi o contg do viQár(o passado pelo 
Governo Federal na 6ahia. Ainda hâ t~mpo 
- é um pleito que estamos fazendo há dois 
anos-:-, ainda há tempo de o Governo Samey 
realizar esse compromisso que tem, inclusive, 
com o Governador Nilo Coelhó. Prometeu ao 
Governador Nilo COelho que faria, mas na área 
da tecnocracia tem siçlo dificUltado esse trabª
lho. É preciso uma decisão política. Se o Presi
dente_ da República tomar a declsão política, 
isso será feito. Chega de promessas! É hora 
de cumprir a palavra empenhada. Por isso que, 
quando eu disse que o Senhor Presidente José' 
Sameyestava blasfemando n~_Bahia, no lugar 
sagrado de Bom Jesus da Lapa, quando afir· 
mou qu_e jamais tinha feito retaliações contra 
a Bahia, eu estava asseverando uma realidade. 
Sua Excelência blasfémou; mas hós, qUe acre
ditamos em Deus e segúifnós -a nOssa feligião, 
sabemos que Deus é ·muito bondOso e per
doou aqueles que pecaram. É hora de pedir 
perdão e é hora de realizar, para cumprir aquilo 
que prometeu. 

O Sr. Edlson Lobão - Permitiria V. Ex" 
que o Líder do_ G_oy~_rno. defendesse o seu 
Presidente? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois 
não, Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão- O Presldehte Sa-r
ney sempre se queixou de não. ter sido na 

vida um frade franciscano, Sua .Excelênck.\ ja
mais atentaria contra as leis de_ D~l!S~ e a men
tira~ um_pecado. O Presidente r:t_ão peca. V. 
EX"" certamente não estava_ lá, _mas em Bom 
J_esus da Lapa, na preseli.ça do-GOvernador, 
o Presidente desfiou um rosário de realizações 
do atual Govem_o na B_ahia; req..trSO_S que en
Viou Para a Bahia, _e mencionou u.m a L!m, 
e os jornais publiCaram. V. ~ pode e deve 
Pedir cada vez mais, porque é um represen
tante da Bahia, um filho -da Bahia, e um_ dos 
meU1ores representantes que a Bahia já teve, 
e_ eu até me congratulo e regozijo com a capa
cidade de luta de V. ~em fav~r do se~-E$ta
do. Quanto mais a Bahia recebe, mais diz que 
não n!cé&e~ peiã pãlavra âe '1. Ex~ Essa é uma
maneira de receber sempre mais. Eu c-om~ 
pre_enâo, portanto, o tipo de oposição que faz 
V. Ex~ ao Governo, no que diz respeito ao seu 
Estacto, ao seu torrão nat_aj, a Bahia. Aliás, 
estou aprendendo- com V. E;.(. Estou esperan
do_ o próximo Governo ... 

O SR. J(fi"AHY MAGALHÃES- V. Ex' 
j~ se está colo_cando na OP9?ição no próximo 
governo? - - · : 

- O Sr. i::dlson Lobão --É multo pro~vel. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -V. Ex' 

não acredita no candidato do seu Partido? 

Q_Sr~ Edison Lobão - Ó carldidato do 
oieu Partido pode ser também contra os nos

-sõS"iilteresseslá e; qü"em sa_be, ficarei na opOSi
ç_ão. A verdade é que estou treiné;l.ndo com 
V. Ex" para fazer oposição. 

-o SR. JUTAHY MAGALHÃES -V. Ex' 
não teria nunca o que aprender comigo. EU 
é _-que teria, multas vezes, que aprender, para 
ser delicado como V.~ é, um bom diplomata 
nas discussões, e eu às vezes n_ão o sou~ 

Posso afirmar com segurança, sem nenhu
ma preocupação de ferir a verdade, mas tam
bém sem nenhuma preocupação de agradar, 
que, infelizmente, o Presidente da República, 
mais uma vez, faltou com a verdade. 
- V. Ex• conhece aquela história do nosso 

tempo de criança, do Pinóquio. Se o Presi
dente da República fosse o boneco· Pinóquio, 
muitas e muitas vezes o nariz de Sua Exce:.
lência teria que crescer, quando fala. 

Agora, V. Ex• não há de querer que o Gover
nador do Estado se retirasse ou rebatesse 
aquilo que estava sendo dito pelo Presidente 
na sua presença. Pessoalmente, não fui. Não 

-fui porque sabia que lá não iria ficar confor
tável, porque imaginava exatamente isso. Ago
ra, desafio, Senador Edis_on Lobão, que apon
tem um convênio feito pelo Governo Federal 
com o Governo do Estado da Bahia, no perío
do de Waldir Pires, para saneamento, para ha
bitação, para a Universidade Santa Cruz, da 
zona. do cacau. para a Legião Brasileira de 
Assistência rep~sar os recursos para o MAS, 

_órgão ç!irigido pela esposa do governador, co~ 
f!"IO_ ê- normal em todos . os Estados pratica
mente. E-Vários Outros setores! __ __ -·-

Até_essa verba do Suds, que fQi_proclamada 
Jrpelã Presidente, de que antes do Maranhão 
liberoU para a Bahia; até essa verba que era 
liberadq para a Bahia pelos Ministros que ti-

nham ~gum sen_tido de justiça_ e, prindpal
ment~. s~ntido partidário, transferia esses re
cursos para o Estado da Bahia o Sueis. Procure 
v_. & s_aber quantos meses esses recursos 
foram retidos aqui, ultimamente, no período 
fula! do Governo Waldir Pires. 86 agora foram 
transferidos através de_ convênios. 
~ NãÕ é preciso esconder a veidade. O Se- _ 
nhor Presidente tomou uma decisão política 
de fazer retaliações contra o Governador Wal
dir Pires, malwaconselhado por um baiano que 
~ão tery) o direito -de trabalhar ~qntra o seu 
Estado. 

Mas éle o fez. Ele o fez, nãci atingindo Walçlir 
PTres, mas aüngindo aos_ baianos, ·atingindo 
a milhares- de_ fani.íliéls que estão prejudicadas 
no prOgrãma de habitação- do nosso EStado, 
por falta de transfeféncia desses recursos. 

O Sr. Edlson Lobão- Permite V. Ex" uma 
ligeira íriterrupção? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois 
não, Senador. 

O Sr. Edison Lobão - Não é _só a Bahia 
que se _queixa des.~~ programa; vários Estados 
se queixaram também, dentre os_quais o Mar_q
nhão. Foi-se ver o que _es~va acontecendo: 
tratava-se da não prestação de contas de par~ 
celas anteriormente recebidas e que, por isso, 
os respectiv_os Estados estavam com as novas 
prestações em atraso. _No instante em que es· 
ses Estados, não apenas a Bahia, foram cum
prido_ as prestações-de contas, eles foram rece
b.endo _seus recursos. Portanto, não há nada 
de excepcional na Bahía. · 

o SR. JUTAHY MAGALHÃES -v. Ex' 
tem razão. É outra "coincidência": de que, lo
go após a saída do Governador Wa_ldir Pires, 
é que -teriha sido feito o convênio. 

E Uma "coincidên_c;ia" agradável. Não esta
mos reclamando, pelo contrário. 

- O Sr. Edison Lobão- Fico satisfeito. 

O SR, JUTAHY MAGALHÃES - Esta
mos satisfeitos,- porque ainda há tempo, gra
ças ao .. trabalho do Governador Nilo Coelho, 
tivemos a sorte de receber ess_es recursos. 

Estou aqui para dizer_ciu_e aqUilO que decla
raya__ antes não está desfeito po[ esses atas; 
que a realidade da retaliação no GO"Vemo ante
rior, Governo Waldir Píres, essa re"a!Ldade .. eXis
tia. Agora espero que não exista mais, porque 
não existe mais a razão pessoal. Razão pessoal 
que, infelizmente, criou as n1aiores- dificulda
des para milhares de familias baianas! Mas 
hoje é outro_diã. · 

Senhor Presidente, nesse pot-pourri eu gos
taria, por último, de âizer que estamos vendo 
na Câmara Federal um_ trabalho daS Lfderan
ças para estabelecer uma pauta de votação. 

Ora, Sr. P-i-esiáeOle, acho que esse trabalho 
também deveria ser feitç em conjunto com 
o Senado_ feder~. Não pod._emos fiCar sempre 
sujeitos a e::; ses_ aS:ordãs de Liderança efetua
dos ou efetivadós na Câmara dos Deputados, 
_s~m-que levem em consideração projetes de 
Sen_~.dores que aqui são _aprovados. 

Pór_ isso, solidtei,_hoje;_ao Senador Roriarii 
TitO, como solicitarei às Lideranças dos diVer
sos Partidos nesta Casa, que faça também 
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uma reunião para estabelecer uma pauta de 
votação para aqueles projetes de maior impor
tância e de maior urgência, para serem coloca
dos na Ordem do Dia do Senado Federal. 

Sr. Presidente, a minha pa1avra final é no 
sentido de verberar contra esse chamado re
cesso branco em razão das eleíções. Não po
demos deixar de trabalhar em face das elei
ções, porque, se isso oCOrrer; 'nã-o-vamos tra
balhar este ano, não vamos trabalhar no próxi
mo ano e não vamos trabalhar nas eleições 
municipais. Efttão;-não vamos trabalhar nun
ca, se tivermos esses recessos brancos moti
vados pelo período de eleições. Poderemos 
participar das eleições e trabalhar no Senado 
Federal. Não vamos esconder a verdade, não 
vamos tapar o sol com a peneira. Vamos, aqui, 
trabalhar efetivamente. Não me sinto um irres
ponsável ou um vagabundo, que não tenha 
nada que fazer, e por isso tenho tempo de 
estar presente no Senado. 

Portanto, faço questão d_e trazer a mtiinha 
contribuição pessoal. Parece-me que alguns 
Srs. Senadores não tem tempo de- estar aqui. 
Será que ne'ste Pafs já chegamos ao extremo 
de considerar errados os Senadores que parti
cipam dos trabalhos desta Casa? Acho que 
todos nós temos que cumprir como o nosso 
dever. Todos nós poderemos trabalhar. Não 
é suficiente que o· Senador esteja somente 
aqui no plenário do Senado Federal, mas em
preste sua colaboração às Comissões desta 
Casa, porque'é nossa obrigaÇàã! -

Sr. Presidente, encerro minhas palavras fa
zendo este protesto contra o recesso branco. 

Vamos trabalhar que é melhor para nós e 
para o País! (Muito bem! Palmas.) 

21 ~ Reunião .Ordinária da Comissão 
Diretora realizada em 3 de agosto de 

1989 

Às onze horas do _dia três de agosto de hum 
mil novecentos e ojtenta e nove, na Sala de 
Reuniões da Presidência, reúne'-se a Comis~o 
Ojretora do Senado Federãl; com a presença 
dos Excelentíssimos SenhoreS Senadores 
Nelson Carneiro, Presidente, Alexandre Cóst.a, 
Segundo Vice-Presidente, Mendes Canale, Pri
meiro Secretáriõ, Pomp-eU de Sousa, Terceiro 
Secretário, Nabor JúniOr e Antônio Luis Mala, 
Suplentes. 

Deixam de comparecer, por motivos justifi
cados, os Excelentíssimos Senhores Senado
res Iram Saraiva, Priméiro Vice-Presidente, Di
valdo Suruagy, Segundo- ~eâetário, e Lo!.!
remberg Nunes Rocha, Quarto Secretário. 

O Senhor PreSJderite, ip'ós declarar iniciada 
a reunião apresenta aos presentes os seguin
tes assuntos. 

a/15 a) Processo no O 1 0367/8'9~6; em qi..te:-
o Senhor Senador A1uízio Bezerra solicita a 
complementaçilo de diárias pagas à sua As
sessora, Dr' .~ria Oáudia Drumond Trindade, 
em razão de viagem a serviço. 

A matéria é distribuída, para que seja relata
da, ao Senhor Senador Nabor Júnior, Suplente 
da Mesa, que, de imediato, apresenta parecer 
oral favorável à complementação solicitada. 

Submetida, então, a matéria aos presentes, 
é aprovado o parecer; 

b) Processo n~ 010475/89-3, em que Deu
záJia Azevedo Rodrigues solicita ressarcimento 
de.despesas médico~cirúrgicas realizadas em 
Cafáter de urgência. -

A matéria é distribufda, para que seja relata
da, ao Senhor Segundo Vice--Presidente que, 
de imediato, apresenta parecer oral propondo 
seja o reSsarcimento efetuado na base do tota1 
apurado pela Subsecretaria de Assistência Mé
dica e Social acrescido de 50% ( dnqüenta 
por cento) daquele valor, em caráter excepcio
nalíssimQ, 

O parec-er é, então, sUbmetido aos presen
tes que o aprovam, por maioria, com os votos 

_contrários do Senhor Primeiro Secretário e do 
Senhor Senador Nabor Júnior, Suplente da 
Mesa. 

Em seQUência, o Senhor Presidente con~ 
cede a palavra ao Senhor Segundo Vice--Pre
sidente que- propõe a revogação da decisão 
adotada na 4~ Reunião Extraordinária do cole-
giado, realizada a 13 de junho do corrente 
ano, relativa à unificação do pagamento das 
parceJaqiJe compõem a remuneração dos Se
nadores, restabelecendO-se a sistemática an~ 
terior. 

A matéria, após discutida, é aprovada pelos 
presentes. 

A seguir, o S~nhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Primeiro Secretário (Jue 
submete aos presentes os seguintes assuntos: 

a) proposta de Ato da Comissão Diretora 
regulamentando a cessão do Auditório Petrô-
nio Portella. _ _ 

A maféria, após ser debatida, é aprovaâa, 
assinando os presentes o respectivo Ato, que 
vai à publicação; 

b) Parecer favorável à solicitação -de Aula 
Sanford de Vasconcelos, no sentido de lhe 
ser concedida suspensão de contrato de traba
lho (Processo n• 005022189-4), 

Os presentes, após discutirem a matéria, 
aprovam ·a parecer; 

c) Processo n~ PD~000515/89-0, em que 
Norton Monteiro Guimarães solicita sua read
missão no-Quadro de Servidores do Prodasen, 
com as conclusões da Comissão de Justifi
cação designada para examinar a questão. 
~-A matéria é distribuída ao Senhor Quarto 
Secretário para que seja relatada; 

d) Processos n° 5 003901/89~0, 
003108189-9, 004186/89-3, 004815/89-0 e 
002'896/89-3, _em que diversos servidores re~ 
qUerem horário de trabalho compatível com 
seu regime escolar. 

É designado a· Senhor Terceiro Secretário 
para relatar a matéria; 

e) Processos nos 004146!89-1, 
002321189-0, 006508/88-0, 017087185-6, 
007596/89-0, 002195189-5 e 001618188-2, 
em qúe VárioS-servidOres requerem averbação 
de tempo -de serviço prestado a fundações 
públicas. -

É designado o Senhor St::n~dor Nabor Jú
nior, Suplente da Comissão Diretora. para rela~ 
tar a matéria. 

Em cOntinuáção, o Senhor Presidente con~ 
o!de a palavra ao Diretor~Geral que submete 
à Comissão Diretora os seguinteS assuntos: 

a) Processo n°010316/89-2, em qUe Anna 

Maria Villela solicita autorização para partici
par, no Uruguai, da IV Conferência Interarne
ricana Especializada de Direito Internacional 
Privado, para referendar despacho do SenhOr 
Presidente que, atendendo à urgência de que 
se reveste o pedido, concedeu a autorização 
solicitada. 

Os pres_entes, após debaterem a matéria, 
homologam o despacho do Senhor Presiden
te· 

b) Processo n? 009190/89-9, em que Rui 
SOares-Moreira requer suspensão de seu con
trato de trabalho, por dois anos; 

É designado relator da matéria o Senhor 
Senador Nabo r Júnior, Suplente da Comissão 
Diretora, que, de imediato, apresenta parecer 
oral favorável ao pedido. 

Submetido aos presentes, o parecer é apro
vado; 

c) Processos n?' 009085/89-0, 
010351189-2, 009543/89-9, 01012f/89-7, 
010268189.8, 009653/89-9, 009872/89-2 e 
009823/89~ 1, que tratam de movimentação 
de diversos servidores. 

Os presentes, após examinarem os' preCes~ 
sos, -aprovam a movimentação dos servidores 
neles indicados; 

d) Requerimento de Maria do Amaral Fa
viero solicitando reconsideração de decis_ão 
anterior dada em processo de seu interesse. 

A matéria é distribuída ao Senhor Segundo 
Vice~Presidente para que seja relatada; 

e) Processo n~ 01 0509/89~5, em qUe Tânia 
Póvoa Lustosa requer a interrupção de- sua 
Ucença- pciia Ti-atO de Interesses Particulares. 

É designado para relatar a matéria o Senhor 
Senador Nabor Júnior, Suplente da Comissão 
Diretora, que, de imediato, apresenta parecer 
oral favorável ao pedido. 

Submetido aos presentes, o parecer é apro
vado. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra a reunião às treze horas e trinta 
minutos, pelo que eu, José Passos Pôrto, Dire
tor~Geral e Secretário da ComisSão Diretor_a, 
lavrei a presente ata que, depois de assinada 
pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 3 de agosto de 
1989. -SenadorNelson Caineiro, Presidente. 

(') COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO . 

Criada através da Resolução nP ~9.- de 
1987, destinada a apurar as- irregularida
des.e seus responsáveis pelas importa
ções de alimentos por órgãos govema_~ 
mentais. 

20~ Reunião realizada 
em 18 de abril de i989 

Aos dezoito dias do mês de abril de mil 
novecentos e oitenta e- nove, às dez horas e 
quatorze minutos, na Sala da Comissão de 
Relações Exterior_es. presentes os Senhores 
Senadores Dirceu Carneiro e Mauro Borges, 
reuniu-se a-C:omissâo Parlamentar de lnqué~ 
Jitci destihãàa a apurar as iiTegularidades e 
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seus responsáveis pelas importaÇões de ali~ 
mentes por órgãos governamentais. 

O Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e convocou o Sr. João Basco Ribeiro 
- ex-Secretário Executivo do Cinab, para 
prestar o juramento de praxe. 

Feito ó juramento, o SenhOr PreSidente pas
sou à fase interpelatória concedéndo a palavra 
ao Senhor Relator Senador Mauro Borges, que 
questionou o depoente a respeito- de sua for~ 
mação profissional, como foi indicado para 
SeCretário Executivo do Cinab, a data de entra
da e saída do cargo,_ como ocorr_eram as im
portações, a partir de_ que momento ficou defi
nida a ahemativa de importação de carne bovi
na, quais os fatores -que contribuíram pa"ra a 
designação da lnterbrás para, em nome do 
Governo brasileiro, realizar as importações, 
qual a razão que o Círiab decidiu que a lnter
brás não deveria atuar na Cómuriidade Econô
mica EurOpéia com apenaS uri1 agente, no 
caso a So_copa, Se_a_ cãrrie adqUirida pelo Brasil 
no mercado internacional tinha seu preço 
compativel com os preços -congelados no 
pais, se ocorreu algum tipo de conflito de com
petência entre o depoente e o Sr~_ José Carlos 
Braga, de quem foi a idéia de se importar 
milho argentino, se os preços do milho impor
tado implicaram alocação de recursos sob a 
forÍna de subsidio, de"talhar as importaçõeS 
de arroz, pescado e lácteOs. 

SatisfeitaS. as StiãS 'liidaQ-aÇOes, __ o Senhor 
Presidente retoma as perguntas e pede ao de~ 
poente que esclareça alguns pontos que fica
ram obscuros. A Assessoria auxilia O Presi~ 
dente e o Relator encaminhando algumas in
formctções a respeito das respoStas do de~ 
poente, 

Fmalizando o Senhor PreSidente _conCede 
a palavra ao depoente para que ele preste ln
formações adicionais- sobre as importações 
de alimentos e o_ órgão que ele secretariava. 

Nada mais havend,o a tratar, ·o _Senhor Presi
dente encerra a Reunião e, para- constar eu-, 
Cit~ide Maria Ferreira da _Cruz.- Assistente 
da ComisSão, lavrei a pres-ente ata que, lida 
e aprovada será assinada pelo Senhor__Presb 
dente e irá à publicação juntamente com os 
apanhamentos taquigráficos. 
(*) Republicada por haver saído com incorreções 
noDCN (Seçãoll),de 17-5-89. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu -carneira) -
Declaramos abertos os trabalhos desta Co
missão Parlamentar de Inquérito, hoje, para 
ouvirmos o Sr. João Basco Ribeiro, ex-Secre
tário Executivo-do Cinab. Convidamos o de
poente para fazer o juramento de praxe, pe
rante a mesa, para dannos depois o prossegui
mento às indagações. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Juro, co
mo dever de consciência, dizer toda a verdade, 
nada do que não seja do meu conhedmento 
sobre qualquer parte relacionada com a inves
tigação a cargo desta Comissão Parlamentar 
de Inquérito, destinada a apurar as- irregUla
ridades e seus responsáveis pelas ifnportaç:ões 
de alimento por ordens juramentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passamos a palavra ao Relator da Comissão 

Parlamentar _de _inquérito, .o nobre Senador 
Mauro Borges, para proceder as indagações, 
que achar covenientes, para a reunião de hoje. 

O SR._ RELATOR (Mauro Borges) - Dr. 
João Basco, o nosso objetivo aqui é buscar 
a-verdade sobre a importaÇão de alimentos, 
em grande escala, pelo Governo brasileiro, por 
ocasião do Plano Cruzado. Fizemos um esfor
ço no sentido de que detalhes viessem à tona. 
Entr"etãnto, algo pode escapar. Uma coisa tão 
grande; tão con1p1exa:, é possível que fatos, 
não citados por nós sejam de interesse, na 
Verdade, em ser eSClarecidos. Peço a V. 8' 
que _complemente o nosso trabalho na sua 
própria iniciativa: se·por aCaso alQo aconteCer 
que não fique bem claro, não foi perguntado, 
e-com isso V. $' deve"rá, cóffi sua própria inicia
tiva, tõiriai' atençãO desses caSos, esclarecen
do-os de forma que nada fique obscuro. São 
váriãs perguntas que dévémos procurar fazer, 
sem prejUízo de clareza nas respostas, e que 
V. S' não alongue demasiada e desnecess<l
riamente o seU depoim-entO. Vamos à identifi
cação de v. 5' ein que ano, data e local v. 
S• nasceu? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Eu nasci 
na cidade de Leopoldo Bulhões, no Estado 
de Goiás, em 4 de janeiro de 1941. 
__ O_sR..-REiATbR (Mau[Q Borges)- Qual 
a sua formaÇão prOfissiriha"l? -

Ó SR. JOÂÓ.BOSCO RIBEJRO - Sou en
gerlhei~o civ!J, formado peta Escola PolitécniCa 
da Universidade de São Pau1o. Tenho o títu1o 
de Mestre effi Cíêil.cia pela UniVersidade Fede
ral do Rio de Janeiro. Sou professor da Univer
sidade de Brasília, na qual já fui Diretor da 
Faculdade de Tecnologia. 

.OSR. RELATOR- (Mauro Borges)- Que 
atividade o senhor exerceu e os empregos que 
ocupou, de certa forma já fOi dito, tanto no 
setor público como na iniciativa privada, so
br.etudo na iniciativa Priváda? 

O SR. J.OÃO BOSCO RIBEIRO- A minha 
primeira miSsão fot sempre-ligada à universi:. 
dade. Eu fui, primeiro, pfofessór da Univer~ 
sidade Federal de Goiás, depois passei umá 
temporada na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, quando passei pela Universidade de 
Brasília. Semjjre eXétci a função de professor 
uníversitário. No exercício ·do magistério, fui 
Chefe do Departainento; e erh seguida Diretor 
da Faculdade de _T ecnologi_a,_ na Universidade 
de Brasília. A partir de 1972, passei a tempo 
parcial, quando montei uma empresa, que era 
ligada ao setor de Engenharia Consultiva no 
controle tecnológico de materiais, projetes e 
planejamento. Só vim a exercer cargos, ligado 
ao setor público, pela Primeífã vez, como Pre
sident~ da Compaiihia de Habitação do Esta
do de Goiás, no ano de 1984, e, depois, exerci 
o-cargo de secretário do Planejamento doES
tado de Goiás. Posteriortnénte, saí da Secre
taria de Planejamento e passei a exercer a 
Secretaria Executiva do Onab, onde fiquei até 
final de setembro, quando passei à Assessoria 
Especial do Ministro Funaro. Com a salda do 
Ministro Dilson Funaro, fui convidado pelo Go-

vemador de Goiás para ocupar um cargo de 
Assessor Especial. Desloquei-me daquela fun
ção para ocupar uma Secretaria no Governo 
do Distrito Federal, com início da gestão do 
atual Governador. Atualmente, sou Secretário 
de Indústria, Comércio e Turismo do Distrito-
Federal. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S• 
já deteve ou detém uma parcela ou a tonali
dade de títulos de propriedades de empresa? 
V. S' tem ações de empresas? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -A minha 
empresa referente à engenharia, todas as rru~ 
nhas participações em empresas são pratica
mente pessoal, em que eu tenho, com a minha 
esposa, o controle do capital. Mas são empre
sas ligadas à minha atividade profissional. Ini
cialmente, na área de engenharia e também 
agora na área da agropecuária. As duas e-m
presas são: Structura S/A - Construtora de 
Engenharia e JBR Empreendimentos e Parti
cipações Ltda. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- De que 
forma ocorreu_ a indicação de V. sr·para Secre~ 
tário ExecUtivo no Conselho IntermlniSterial 
de Abastecimento? Corno se procesSOu a indi
cação de V. S'? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu era 
Secretário~ de ~Planejamento do Estado de 
Goiás. O Ministro.fris Rezende comunicou-me 
que eu teria uma entrevista com o Ministro 
Dilson Funaro; ê que eu levasse o meu currfcu
lum e me apresentasse para essa entrevista. 
Eu mem ãpreserttei ao Ministro Dilson Funaro 
- eu já o conhecia do BNDES, quando tinha 
tido alguns conta tos dentro da minha atividade 
de Secretário de Planejamento c:lo Estado de 
Goiás - e ne·ssa entrevista "ele me indaQou 
sobre as minhas atividades, sobre o meu perfil 
profissional e sobre as minhas qualificações 
de executivo_ e de coordenação e, ao final da 
entrevista, S. EX' me fez o convite para ocupar 
a Secretaria Executiva do Cinab, que tinha sido 
criada recentemente. 

O.SR. RELATOR (Mauro Borges)- O con
vite foi do Ministro Funaro? 

O SR. JOÃO. BOSCO RIBEIRO - Ministro 
Funaro. O COI)tato para ã- ei1tre"Vis:ta foi feito 
pelo Ministro Iris Rezende, mas o convite foi 
feito peiló Ministro Dilson Funaro. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) :_ Por 
quanto tempo V. S' ocupou esse cargo?"Datas 
d.e entrada e de saída. 

O SR. JOÃO BOSCORIBEIRO -A entrada 
foi no mês de março de 1986 que coincidiu 
exatamente com o início do Plano CruZado. 
Eu devo ter saído ao final de setembro, início 
de outubro. Talvez nos primeiros dias de outu
bro em que eu deixei a secreiaria, quando 
se incorporou a Secretaria do anab com a 
Secretaria da SEAP, e aí passei a -ser Assessor 
ESpecial. - -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quais 
os motivos da sua saida da Secretaria Execu
tiva do Cinab? 



3720 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Agosto de 1989 

O SR. JOÁO BOSCO RIBEJRO - O Presi
dente do Conselho do Ministro Dílson Funaro 
que é o árbitro dessa decisão. Mas a questão 
jâ vinha sendo colocada desde o Iníci6 do 
funcionamento do Cinab. Havia problemas 
institucionais não resolvidos. O ONAB era um 
Conselho que estava se formando e tinha a 
necessidade de uma definição clara das fun~ 
ções _dos órgãos. 

O SR. RELATOR (MaUro Borges) - Entre 
a Seap e o Cinab? - ·· -

O SR. JOÁO BOSCO RIBEIRO - Não so-· 
mente entre a Seap e o Cinab, sobre todos 
os órgãos. Tanto que a primeira providência 
que tomamos foi de providenciar um diagnós~ 
tico do sistema de abastecimento. ProcedeR 
mos isso logo no início, e nã Segilnda reunião 
do Conselho, apresentamos esse diagnóstico, 
que inclusive foi mutio comentado pela Im
prensa e em vários depoimentos, desta Co
missão, têm sido :citados. Aquele diagnóstico 
que detectou 48 órgãos no sistema de abaste
cimento foi feito por ·nós e apreSentado na 
segunda reunião, quando questionamos, a ní
vel do Ministério da Faieilda e a nJvel do GO
verno como um todo, a necessidade de uma 
definição institucional do sistema de abasteci
mento. Esta questão depois foi ampliada e 
nós chegamos na primeira reunião de setem
bro, que foi a quinta do Cinab, quando apre
sentamos definitivamente uma proposta de 
institucionalização do sistema de abasteci
mento e questionávamos todo_ o sistema. Isso 
faz parte, inclusive, de um relatório de todas 
essas propostas que entregamos à Comissão 
do Gabinete Civil, em que foi discutida aquela 
questão e nós questionamos fundamental
mente, a nível institucional, as funções que 
estavam a clarear.lnclusive, f12emos um plano 
de trabalho, definindo etapas para cada fase 
desse plano da necessidade de institucion"a
lizar. Na realidade, o Cinab não tinha estrutura, 
usava a estrutura da Seap, que era uma estru
tura também pequena e todos esses aspectos 
institucionais não resolvidos eram_supridos 
pelo nosso relacionamento profissional e pes
soal dos dois Secretários. Essa queStão foi 
discutida várias vezes coin o Ministro Dilson 
Funaro, e este s.empre colocava a questão no 
sentido de que deveríamos tratar do planeja
mento, de gerar uma proposta mais consis
tente, que estava sendo criado o Gerad, que 
era o Grupo Executivo da Reforma Adminis
trativa, quando essa questão do abastecimen
to seria, tratado. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Um 
esc:larecimento: essa sua proposta de reestru
turação dos órgãos do abastecimento foi apro
vada, passou a ser utilizada? 

O SR. JOAO BOSCO RIBEIRO -Não. Ela 
ficou a nível de proposta. Na segunda reunião 
do Onab, apresentamos um diagnóstico e 
questionamos a dificuldade do sistema, que 
tínhamos pessoas eficientes, órgãos eficien
tes, mas o sistema não era eficaz, As coisas, 
atê por falta de legislação, por falta de defini
ção lógica ou superposição de atribuições, etc. 
Na quinta reunião, quando apresentamos a 

·proposta.- a ·nível de Conselho, para os Srs. 
Ministros, que fez parte dessa reunião, que 
foi distribuídã tipriori para os Ministros, aceita 
em tese da necessidade, e a decisão que 
se colocou era que, como estava criado um 
Grupo Executivo de Reforma ·Administrativa, 
da qual participavam váiios Ministros, esta pro
posta deveria ter sido dis~utida neste âmbito, 
até porque o decreto que críou este grupo 
defjoi_a, numa_ d<!S atriP.Y.ições desse grupo,
montar_ um grupo setorial, que_ tratasse de 
abastecimento. Nós, inclusive, já tínhamos 
manifestado isso à coordenação desse grupo, 
que tinha sido formado, dando nossa sugestão 
antes de apresentarmos essa proposta ao con
selho .. O min.istro então me co[pcou a questão 
da. seguinte forma: "Olha, estamos vivendo 
urna conjuntura difícil e resolvi incorporar as 
duas Secre'tãrias, mas gostaria que você' per
manecesse na minha equipe como meu As
sessor Especial.~· 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quer 
dizer que a proposta não foi propriamente le
vada a cabo, não é? 

O SR. JOÁO BOSCO RIBEIRO - Não, até 
por<iue não houve tempo. Isso foi apresentado 
na reunião de s.etembro e, na realidade, essa 
proposta, o próprio grupo que ia tratar da re
forma adiministrativa não teve uma evolução 
como se esperava. Dai para a frente não tive 
conhecimento do aridamente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
dur'!nte esse períOCio de março a outubro, em 
que V. St esteve como Secretário Executivo, 
seguiu as normas então existentes da legisla
çãO erri viQo"r oU ·uma autorização ministerial 
ou mesmo verbal foi estabelecida, certas libe
ralidades, no sentido de agilizar mais a má
quina? 

O SR. JOÁO BOSCO RIBEIRO- É preciso 
colocar claramente como é que fundonava. 
Acredito que isso precisa aqui ter um registro: 
essa comissão que procura a Justiça foi, à 
época, mais transparente que houve neste 
País, no que se refere à irrip-õrtação. Enquanto 
f12 a sugestão, e justiça se faça ao Ministro 
Dilson Funaro naquela fase tão difícil, S. Ex" 
<:ancelava toda a sua agenda para abrir espaço 
para a reunião do conselho, que era uma reu
nião pesada, que durava até 6, 7 horas, na 
qaal, além da participação dos Ministros, dos 
cinco Ministros, com seus Assessores, ele 
mandava que convidasse todos os órgãos par
ticipantes. Então, era uma reunião, além de 
reunião delib.erativa, uma reunião executiva, 
em que se coordenava ações naquela conjun
tura difícil. Eram convocados, sempre, para 
essa r~união, com direito à voz, à interferência, 
à contribuição, todos os órgãos participantes: 
Sunab, Portobrás, Cacex, CFP, Cabal, etc., to
dos os 6rgáos que tinham alguma ligação e, 
.conforme o assunto, eSpecificamente a ser 
tratado, convocavam-se órgãos específicos, 
mesmo que não fizessem parte especifica
mente do sistema. Recebemos apenas um de
creto. Em decreto não tínhamos nem uma 
cadeira quando recebemos o decreto do Mi
nistro. Tivfiirios· todo o apoio sempre neces
sário, começamos a implantar o Conselho, 

·,. 

criando as normas. Assumimos no dia 17 de 
março, tivemos a primeira re.uriiã"o do Conse
lho. Os primeirOs votos foram gerados pela 
equipe que concebeu o Plano Cruzado, que 
estava dentro. da estratégia do Plano Cruzado,e 
recebemos estes votos já elaborados, que fo~ 
ranl aprovados ad referendum do Ministro e 
referendado na primeira reunião do Conselho. 
São_ aqueles votos básicos que deram Justa
mente, a linha da estratégia da importação. 

A primeira coisa, o próprio decreto dizia que 
tínhamos que -~aborar um regimento. Come
çamos· a trabalhar e formamos uma comis~o 
espeçífica· para elaborar o regimento do Con
selho, geramos uma proposta para isso que 
era, justamente, o que definiria ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Foi 
feito o regulamento? 

O SR. JOÁO BOSCO RIBEIRO - Foi. O 
regimento foi aprovado, foi gerado e foi enca
minhado aos órgãos que tinham necessidade 
de aprová-los. Foi submetido ao Conselho eS
se regi~~~to ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) --v~ 5' 
tem cópia deste regimento? 

O SR. JOÁO BOSCO RIBEIRO- Tenho. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) c.c.· Gos
taria que V. S' fizesse a entrega à CPJ. _ 

O SR. JOÁO BOSCO RIBEIRO - Não sei 
se a Comissão ·recebeu a documentação refe
rente àquela Comissão do Gabinete Civil;· 
quando tive a oportunidade de entregar um 
relatório. ESSe relatório, eu fiz ao final.da minha 
gestão porque precisava reunir a memória do 
que estava sendo feito, principalmente, em ter
mos de planejamento.,. porque a minha função 
maior era de planejar e co·ordenar. Então, 
preocupei com a memória dessa questão. Lo
go que sal, mandei, imediatamente, aos Minis
tros participantês do Conselho, deiXer coffi o 
meu subStifuto e ·encaminhei à Comissão do 
Gabinete Civil esse relatóriO "quan.do está colo
cado todas essas propostas. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Certo. 
Nós não recebemos essa documentação. Pe
diria a V. s~ que nos deixasse um exemplar 
disso. 

O SR. JOÁO BOSCO RIBEIRO -Senador, 
o Sr. estava procurando saber como-·é que 
era feito.. Estávamos gerando a forma, pelo 
regimento, pelas propostas, então, como é 
que suprime esse espaço? Os próprios votOs 
diziam que a Secretaria Executiva, em articu
lação com a Seap, tomará as providências 
para implementar. Então, a forma mais ade
quada que encontramos de relacionar com 
os órgãos, porque· não tinha· hierarquia com 
os órgãos, mas eu precisava dos órgãos. En
tão, resolvemos fazer as chamadas comissões 
e grupos de trabalho. Fizemos nove Cómfs
sões de Produtos. Essas Comissões fcirani for
madas por mim, produto a prodUto, ·comts
sões que procuravam identificar quaiS OS ór
gãos que eram mais participantes, dentro da
quele produto, e pedir a indicação de um pro
fissional da área que era JUStamente para me 
assessora-r tecnicamente, como também a 
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Seap, nessas questões. As nove Cbrh,i,ssões __ 
do produto foram formadas: Cprrilssão do Ar
roz, do FeijãO, do Milho, da Carne, da Soja, 
do Hortigranjeiro, da Ração, do Leite, do Algo
dão. Essas Cõmissões foram, também, insta
ladas e foram designados os elementos que 
davam apelo a questõ_es mais ou menos técni
cas. Também em termos de geração de plane
jarnento, entendemos que era necessário al
guns grupos de trabalho soQre assuntO$ espe
cíficos. Então propusemos, e chegamos a im
plantar vários deles, como o gNpo de annaze
nagem, o grupo de informática e informações, 
o grupo de transporte e o grupo de legislação. 
E ainda propúnhamos: o de c:omerciªli~ação 
de produtos _e o_ grupo de_ importação de pro
dutos. Enfim, chegámos a fazer (i~,Jas Comis
sões Especiais, isso Sempre discutindo com 
o Presidente do ConS~lho, M!nis!f_o Dilson Fu
naro, que nos dava a orientação e o sinal veyde. 
Por exemplo, quando, em agosto, começa
mos a sentir certas .cten_úndas c;la ]Jtlprensa 
em certas _questões referentes à im-portação, 
formamos uma 'Comissão Especial - con
sultei o Sr. Ministro e por ordem dele -_que 
no prazo de 30 aia-s- correu tocjos os portos; 
levantou as questões, levantou problemas, re
solveu problemas que estavam emperrando 
a liberação do produto, tanto ·que ao final do 
relatório dessa Comissão~ que era formada 
pela Procuradoria da Fazenda, pela Receita 
Federal, pela Seap, pelo Cinab, pelo Ministério 
dos Transportes, sentimos a riece.$idacj.e de 
termos um organismo permanente, junto ao 
Cfnab, para acompanhar denúncias de even
tuais irrégu1aridades. Aí, por ordem do Sr. Mi
nistro, transformamos essa Comissão em Per
manente, com a Presidência Qe um. Procu
rador da Fãzenda, e __ esta _Comissão, quando 
eu saí, havia apresentado o seu reJatório e 
tinha se tomado permanente justamente para 
acompanhar os problemas. Tamt>ém monta
mos uma Comissão Espe<:iãl, coin a partici
pação de vários órgãos do Tesoui'b, do B.,.nco 
do Brasn, da CFP-~te:::; para tratar dos proble
mas dos estoques, de acompanhamento dos 
ue encontramo.s de suprir éss_e problema insti
tucional foi fazer essas ConiiSSQes -para acom
panhar a conjuntura, e os grupos de_ trabalho 
para fazer prOpostas eJn termo~ de planeja
mento que deveríamos seguir. As d_e,_cisões 
eram tomadas eventualmente ad referen_dum 
do Conselho, pelo Presidente dp_ Conselho, 
aprovando o voto, algumas dedsões operaci~ 
nais, tomadas na exec::ução sempre junto com 
a Seap. Na realidade, por um acordo com 
o Ministro, e_u nao tinha - a Seap e o Gnab 
tinham uma· delegação conjunta de to_car o 
abastecimento, embora a m[nha área era mais 
formal em relação ao probl;~a ·eSpecifica
mente do ConSelhO, e da Seap, _em termos 
operativos, nós, com o andamento e _CO!Jl a 
ligação com o Ministro que foi se aprofun
dando, nos transformamos tainbém em seu 
Assessor; em termos de ana_li&.ar a conjUntura 
e tomar decisões. Ehtão, sempre as decisões 
eram tomadas em conjunto. Mas SE~mpre ha
via na reunião do Cons~lho ~ qUe era forma~ 
da com esse univers.o_Já de&:rito de M.inistros, 
mais os órgãos parfic::ipantes e_ os c.onvidados 

necessários conforme o assunto - um item 
ini~iª-' que se chamava análise da conjuntura 
_,-se solicitar &s atas como as pastas das 
reuniões, que eram encaminhadas antes, to~ 
dos os ministros e órgãos, aqueles órgãos 
m.ais __ dire~mente envolvidos, recebiam antes 
da reunião uma pasta com as notas técnicas 
e_ com_ a análise da conjuntura, que era gerada, 
principalmente, peJa Seap. Então nessa aná
lise da conjuntura, produto a produto, fazia~se 
uma exposição e se anali~ava essas questões, 
Ha0a també:rn sempre uma nota técnica para 
referendar possíveis decisões que tinham sido 
toroadc;~,s e os votos eventualmente que de~ 
viam ser disçutidos oy votos que deveriam 
ser_ referendados. Basicamente eram três 
itens: anáJise da conjuntura, e naquela análise 
da conjuntura, tomam-Â~_dec[Sões, davam-se; 
orde,ns_ aos_órgãos para que fizessem desta 
ou_ da"queia foi-ma, como tarilbém dava-se co
nhedmento aos outros participantes do Con~ 
selho de Decisões, que tinham sido tomadas. 

-En@_Q, era essa a mecânica, até porque o 
prazo do ConselhO, functonando como Plená
ria, na minha época, foi bastante curto, _tive~ 
mos cerca de cincQ reuniões, em tomo de 
6,meses, mas, foi um foi'um que permitiu um. 
debc,te b~.st.IDlte aprofundado, e essas propos
tas foram encaminhadas ao Conselho. 

O SR. RELATOR (Mauro B_orges)- Parece 
que ficou perfeitamente claro p motivo, assim, 
final do seu afastamento da Secretaria Exe
cutiva. 

~ O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- O motivo, 
na última reunião, eu tinha colocado bastante 
claro _e está, também, aqui, a nossa proposta 
Qessa esbutura_ em que nós, até a imprensa, 
nóS f12~mos até um organograma mostrando 
os órgãos e a Imprensa até criticou - isso 
filtrou - a múmia do abastecimento. Até há 
um desenho assim, mostrando os órgãos rela
cionados e esse organograma tinha essa for
ma. Então, naquele ·momento, eu coloquei 
muito claro de que tinha que se tomar uma 
decisão, não a nível só do Ministério da Fazen
da, mas no Ministério da Fazenda era-o âmbito 
do Ministro, e temos Uma definição clara de 
fu!lções, porque estávamos superando aquilo 
através do relacionamento. Essa foi uma ques
tão que eu deixei, inclusive, isso foi colocado 
em reunião de conselho. O Ministro, quando 
reSolveu incorporar a sua Secretaria, transfor
mar a Secr~taria, a Seap, em Secretaria Execu
tiva do Conselho, foi uma decisão polftica que 
-_ele tomou e ele me comunicou que ia fazer 
a incorporação, no sentido de agilizar e de 
dar seguimento, de início daquele processo 
que tinha sido proposto na última reunião. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Pratica
mente, anulou o Cinab, não? 

~ ~~ b SR. JOÃO BOSCO lliBEIRO- Não. Pos
t.eriormente, o Cmab, sob o ponto de vista 
de_ Conselho, o PlenáriO, não se reuniu -mais. 
Mas, aí, ~u já não estava mais ditetamente 
ligado à situação. Na realidade, as questões 
do Cinab foram debatidas, e como as crises 
,!;lo abastecimeOto_eram muito graves, as reu;
niõe.s plenárias dÓ Conselho eram muito deba-

tidas, eram o forum· que tomava as decisões. 
Posteriormente, as reuniões. talvez o assunto 
já tivesse tornado uma q_utra -dimensão que 
nâo precisava daquela iritensidade qUe se ti
nha. Mas, iss_o foge da minha alçada. 

OSR RELATOR (Mauro Borges) -A quali
dade de Cinab e Seap rião criou nenhuma 
dificuldade, nenhum embaraço, haveria pleno 
entendimento, plena concordância na ação do 
Cmab e do Seap? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -As con
cordâncias sempre foram resultado de bom 
senso. Logicarriente, havia {:iosições. A minha 
função era de executor. de_decisões do Conse
lho, que não me cabia questionar. Por exem
plo, tinha determinadOs _órgãos, há sempre 
1.fn'l conflito clássica· entre- produção e consU:
mo. O Ministério da Fazenda tem a visão do 
consull}idor e, naquele momento do congela
mento, a visão do consumidor el-a muito forte 
e, norm_almente, a da produção é outra. E 
cabe ao sistema_ de abastecimento conciliar 
isso. Mas, a mim, nao cabia questionar de<::i~ 
sões do ConSelho, c::abia na exeçução de .aglii· 
zar as funções. Então, os 6rgãos llgados ~o 
setor de produção,_ muitas vezes, questiona· 
vam a implementação de determinadas medi: 
das mas, aquelas medidas eram decisões to· 
madas à nível de- estratégia por um Conselho 
Maior. E, a minha função era de fazer execu
tá-las. Nessa execução, a solução era _sempre 
de consenso com a .Seap. Logicamente que 
nós tínhamos de superar uma série de ques~ 
tões administrativas: Os próprios técnic.os, que 
trabalhavam conos_co e _que trabalhavam com_ 
a Seap, tinham questões a quem eu reporto 
quem era o meu chefe, era l!Jlla _questão que 
realmente não estava rêsolvida Mas, em ne
nhum momento, houve um problema maior 
de relacionamento. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Nõo 
houve nenhum problema de relacionamento, 
não digo pessoal, mas funcional corn o José 
Carlos Braga? _ 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO~ .0 reloçJo· ~ 
namento_ sempre foi pessoal, muito correto, 
respeitoso, e tiatávamos sempre daqueras 
que-stões. Quando havia uma questão maior, 
nós a submetía"mos ao Ministro e ele dava 
_dirétrizes no sentido de increrriental-. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -De cer
ta forma, V. 8' era mais ligado nO ~etor da 
agricultura, do Ministério da Agricultura, e o 
José Carlos 6raga, da Seap, mais ligado ao 
Ministro da Fazerida, houve s_empre uma per
feita sintonia? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Nesse 
aspecto é predso esclarecer bem. Eu, quando 
assumi a função, me _imbuí, porque eu era 
um profissional, hierarquicamente, o meu 
chef~ era o Ministr0 da fazenda, 5:empre me 
reportei a ele e coloquei isso-muito claro, em 
tod_as_ as questões, pof"que eu não poderia de· 
fender esta questão ou aquela outra, eu tinha 
que Qefender a agilização das medidas que 
estavam no~ Conselho,_ e este foi_ o meu com
portamento, sempre este, de a~liZar a imple-



DIÁRI() DO CONGRESSO .NACIONAL (Seção 11) Agosto de 1989 

mentação de medidas emanadas do ConseK 
lho. Desta forma, naquele momento, eu- riãõ 
me interpretava como representante da Agri
cultura, no Ministério, eu me imbuí que era 
um Assessor do Ministro da _Fazenda e tinha 
uma delegação funcional para implementar 
medidas aprovadas pelo Conselho. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Quan~ 
do da sua nomeação para o Cinab em que 
pé estavam os estudos sobre o mercado de 
carne bovina? Havia algum entendimento a 
respeito de fazer alguma importação da carne? 
Quando _V. S• entrou, como é que estava o 
problema? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- É preciso 
entender que o Plano Cruzado foi estabelecido 
e_teve toda uma estratégia, que ·roi montada 
para o Plano Cruzado. No bojo daqueles atas 
que implementaram o Plano Cruzado exis
tiam, foram gerados os primeiros votos- do 
Conselho, esses plimeiros votos, que foram 
assinados, no inklo de março, pelo Ministro 
Funaro, ad referendum, foram aprovados na 
primeira reunião do Conselho. Então, referen
te especificamente à cam·e já havia uin vOto 
que definia esSa esfiaTéQía para a carne, iné:lu
sive o problema da importação. Isso era uma 
avaliação que, naquele momento, se colocou 
em relação à carne. O própriO Voto faz algu
mas justificativas em relação a essa questão. 
Nessa questão, quando se discutiu a aprova
ção desses votos, em relação à carne, o Minis
tro da Agricultura pediu que se adiasse a Im
portação, que se tomasse as providências para 
criar um estoque dentro do mercado interno. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A deci
são da importação já foi durante a sua perma
nência ou anterior a· ela? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Foi den
tro da estratégia do Plano Cruzado: 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Mas 
a dedsão? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Foi na 
primeira reunião do Conselho, que aprovou 
o primeiro Voto, oS VotoS dos diferentes produ
tos, inclusive o da carne. Só que esse proble
ma específico· da carne ficou em suspenso 
por solicitação do Ministro, inclusive houve crí- _ 
ticas ao próprio Coi"lseJho, que atrasou essa 
importação, e ela já chegou numa fase em 
que a crise do abastecimento de carne já esta
va muito acirrada. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Muito 
bem. Houve, durante_ o Plano Cruzado, urna 
estimativa de excitamento do consumo de 
produtos novos, entre eles a carne, da ordem 
de 50%? Quer dizer, houve uma visão clara 
de que havia um excitamento do mercado, 
uma subida de preços? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Na reali
dade, o Plano Cruzado propiciou um aumento 
da renda. Havia projeções, mas elas muitas 
vezes foram superadas -pelo mercado. Haven
do um aumento da renda e não havendo estí
mulo para a poupança, esse aumento de ren
da convergiu para o consumo de alimentos, 

e a carne- foi J)ossivelinente o ponto mais crí
tico. 

Há uma análise que mostra essa questão. 
Na pirâniide de salários, quem ganha adma 
de trinta salários mínimos já está abastecido. 
Em qualquer situação, ele já tem a sua ração. 
Então, quando há qualquer aumenta de renda 
na base da pirâmide, ele é todo consumido 
em alimento. 

No Plano Cruzado, ocorreu que mesmo es
sa.TaiXa de renda acirria de trinta salários míni
mos PsiCologicamente foi levada a estocar ali
mentbs. Como tinha recursos, ela começou 
inclusiVe- a· disPutar" produtos com a pi'ópria 
classe pobre, que, naquele momento, teve 
Uiiiã Condição melhor de se alimentar. - --

Então, para cada produto, particularmente 
para a carne, havia projeções. Historicamente, 
via-se que estava caindo o consumo percapíta 
de carne; houve uma recuperação desse con
sumo de carne, e a crise se acirrou. 

ó-SR RELATOR (MaurO Borges)- Os se
nhores achavam que só a importação resol
veria_es,sg_ problema? Não fiZeram um acom
panhamento do desenvolvimento da oferta no 
mercado interno? Ou cuidaram exclusivamen
tE: de resolver o assunto através da impor
tação? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- FiZeram
se tOdas-ã:s tentativaS dentro do mercado inter
no, inclusive três licitações, convocando o 
mercado interno para vender carne para o es
toque do Governo. 

Na realidade, o Plano_ Crui:ado foi estabe
lecido dentro de uma estratégia fechada Isto 
porque até o seu razoável sucesso na primeira 
~apa se deveu justamente ao sigilo com que 
se implantou. 

Rrialmente, o--estoque regUia:a:_Or de _carne 
do Governo era muito Pequeno. Dessa forma, 
faz-se inicialmente a tentativa de se realizar 
essas licitações, para se obter a carne no mer
Cãâo interno. 

O SR RELATOR- (Mauro BOrges)- Houve 
sucesso?- - --

0 SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não teve 
sucesso---;-até porque já havia uma especulação 
no setor. A carne p_assou_ a ser um ativo, e 
isto dificultou. Muitos passaram a inVestir-na 
carne comõ um ativo· real, e não como um 
alimento. E, assim, não houve sucesso nas 
compras com que o Governo tentoU, por três 
vezes e com diferentes faiXas de preços, fazer 
o estoque. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Pediiia 
ao Assessor para me esclarecer detalhes sobre 
esse ponto. 

O SR. ASSESSOR - Informo à Mesa que, 
riO primeiro conjunto de votos sobre o qual 
o Depoente fez menção, existem dois sobre 
C?~me. Existe o Voto no 1, que é de 7 de março 
de 1 986; que i1âo trata da importação de carne 
pelo Governo. Ele trata, primeiro, da licitação 
de 1_50 mil toneladas no mercado interno' e 
admite às empresas privadas importarem, em 
regime de drawback, até 106 mil toneladas. 

A definição da importação Governo a Go
verno já _é o Voto_ no 7, do día 2 de maio, 
quando, diante- do_ fracasso da licitação inter
na, s_e fala na importação de 250 mil toneladas 
Governo a GOverno. 

Há uma diferença de dois meses em relação 
ao primeiro voto. O primeiro não tratava, o 
segundo sim. Daí o sentido daquela pergunta 
que foi feita sobre a participação do Depoente 
nas negociações para compra da carne no 
mercado externo, que só f6iam trazidas ao 
conhecimento do Conselho no dia 2 de maio. 

Então, à-suposiçãO é de que, se em-2 de 
maio é levado ao conhecimento, supostamen
te durante abril houve algum f:!po de prepa
ração para essa ação que ia ser desencadeada 
a partir desta data. Esse é o esclaredmento 
para ficar bem claro, nas questões da data, 
ein relação ao momento em que o depoente 
assumiu a Secretaria Executiva. 

OSR.JOÃOBOSCORIBEIRO-Oesclare
cimento é o segUinte: é que, jusfaine"nte nes~ 
sas discussões iniciais, realmente, tenho que 
recapitular os votos, foi justamente nessa diS
cussão com o Ministério da Agricultura que 
se tomou _a __ decisãO de primeiro: a disCUssão 
da importação aconteceu na reunião, mas se 
tõroou a decisão logo em março, e devido 
a po-sição dó MinistériO da-AgricultUráâe tentar 
primeiro fazer o estoque, para ver que nível 
nós teríamos um estoque interno. Então, por 
isso é que existe essa defasagem da imple
mentação. Logicamente, o sentido da iJnpoi
tação se consolidou devido, principillmente, 
o não sucesso de fazer O- estoque intémo. · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Certo. 
Acha que não tinha outra _Saída e valeu a pena 
executar essa importação maciça? Não tinha 
outra saída e a decisão de importar foi a mais 
certa e satisfez as necessidades? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Na reali
dade, a importação é complementar. Não se 
tem c_ond_iÇão de alimentar o Pais - até ha
q~ela_.conjl!ntura ela teve um aspectO de mOs
trar uma_a_çãod_o Governo em relação a' cor
rigir determinados problemas em diferentes 
produtos. Naquele momento não tinha outra 
alternativa e o Governo brasileiro cOnseguiu 
ter certas condições de mercado internacional 
e houVe essa possibilidade de fazer essas im
portações que em outras épocas talvez não 
existissem. - - -

Realmente, a decisão da importação foi 
uma decisão maior mas, na minha avaliação, 
foi uma decisão correta porque não havia ou
tra alternativa Foi um paliativo porque s6 pe
los volumes que foram importados, analisan
do os volumes de consumo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quais 
os fatores que contribuíram para designação 
da lnterbrás para, em nome do Governo brasi
leiro, realizar essa importação? Por que se de
cidiu? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu já 
encontrei isso corno ·uma tradição dentro do 
Governo. É uma empresa estatal e ela sempre 
for a delégada do Governo para o mercado 
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internacionaL Ela sempre fez esse trabalho pa
ra -O Governo. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S•. 
naturalmente, sabe que a Jnterbrás foi feita 
e operou mais no sentido de exportar os nos
sos _subprodutos da destilação de petróleo, 
multo mais para exportar do que para impor
tar. Por incrível que pareça, é estranho que 
as grandes Importações maciças de óleo do 
Oriente Médio, se faz através de um Departa
mento e não de uma SIA ou de uma autarquia, 
e sim de Departamento da Petrobrás. Quer 
dizer que, rea1mente, a lnterbrás não é uma 
empresa qualificada. Não teria outra como a 
Cabal, mais qualificada para importar alimen-
tos? ________ _ 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO- ~preciso 
entender, Senador, como é que era a sistemá
tica. Tem o problema do mercado interna
cional que tem uma especificidade. V. Ex~ tem 
razão: o Brasil não é um tradicional importador 
de alimentos. Ele tem a s_ua _estrutura prepa
rada para a exportação. Tanto que, numa das 
reuniões do Conselho, o próprio Ministro dos 
Transportes entrou com uma proposta exigin
do recursos, pedindo recursos para se ade
quar o sistema de abastecimento, para ade
quar os portos para reverter. O porto, às vezes, 
não tem duas mãos, e nós não tínhamos con
dições de operar mesmo que tomássemos 
decisões se a crise acirrasse, de operar maior 
quantidade de importação, porque os portos 
tinham grande capacidade de exportação mas 
não de importação. Isso, inclusive, está regis
trado em uma das propostas que foi aprovada 
pelo conselho, para liberar recursos, os órgãos 
competentes, para adequar os portos. 

A empresa estatal ligada ao mercado exte
rior que se dispunha - e eu entendo que 
a [nterbrás teve que fazer um esforço para 
se adaptar e a conjuntura pressionava violenta
mente, mas não tinha outra alternativa, porque 
a Cabal, especificamente, erã umã empri!Sã 
que estava dentro do sistema interno. 

O SR. REU\TOR (Mauro Borges) -E a 
CFP? 

O SR. JOAO BOSCO RIBEIRO - A CFP, 
tambêm, é uma empresa dentro do sistema ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges_) --Não 
tinha feito importação antes? 

O SR. JOAO BOSCO RJBEIRO - Preci
sa-se entender que o sistema foi feito, foràin 
várias as forams de se fazei, a CFP, inclusive 
com a participação do Cinab, da Seap, fez 
uma licitação internacional para importar de
terminados produtos, mas, no caso da carne 
especificamente, a CFP trata âe grãos, é outra 
questão importante que nós teirios -é que, às 
vezes, temos diferentes órgãos cada um tra
tando de um produto diferente e, às- vezes, 
complica esta situação. Por exemplo: arroz em 
casca a CFP trata, arroz beneficiado a Cabal 
tratava, então, às vezes, tinha problemas e era 
uma das questões que estava, justamente, 
dentro desta nossa proposta, em que a neces
sidade de se defmir claramente O sistema, oara 
quem faz o quê. · 

O .SR. RELATOR (Mauro Borges)- Certo. 
Muito._bem .. _ _t: correto do ponto de vista de 
interesse público e do ponto de vista estrita

. ·mente mercadológico, atribuir a uma única 
empre~, _co~s tão expres_sJva_s na importação, 
como a que recebeu a Interbrás, a concen
tração em cima dela foi de um volume exces~ 
sivo ... 

O SR. JOAO BOSCO RIBEIRO - No meu 
mOdo de entender, ela como·é uma empresa 
estatal, passou a ser uma delegada do Go
verno, 

-0 SR RELATOR (Mauro Borges)- O Presi
dente da lnterbrás, ainda há pouco tempo de
pois aqui, diz mesmo da total despreparação 
-da empresa para fazer isso, mas qUe eles; en~ 
fim, ·uveram ·que dar conta do recado devido 
ã ·pressa-o do próprio Governo, para- que ela 
fosse ... 

A lnterbrás não estâ mencionada no decreto 
da criação do Cmab, das firmas credenciadas, 
o qual defendia o sistema público para impor
tação do abastecimento. Depois de escolhida 
para realizar importações, a empresa em que_s
tão solicitou ao conselho alguma vez delibe
ração de considerar homologada para impor
tas:ão ou era dispensada esta medida? 

O SR. JOAO BOSCO RIBEIRO~ Não. Pre
cisa-se entender que o decreto fala de alguns 
órgãos que deviam se coordenar, mas logica
mente, aqueles órgãos não se esgotavam, tan
to que na 2• reunião do Conselho, eu detectei 
48 órgãos e coloqUei ao Co1_1selho Que aquela 
listagem que foi feíta em um decreto que,-ln
clusive, eu não tive· participação, eu fui convi
dado já Com o ·deCreto pronto, então, todos 
os órgãos :que tivessem alguma ligação não 
poderiam ser citados totalmente_ no decreto, 
senão nós teríamos que citar quase que o 
organograma do governo. Mas há atas do 
Conselho definindo .e a lnterbrás como já tinha 
uma tradição·de importar para o Governo, ela 
já tinha feito uma importação em 85 _e nos 
anOs- ãrlteriores, sei ciue hãvi<3 essa trãdição 
estatal de imPortar eventualmente, mas há ata 
dÕ ·conselho, inclusive, definindo os agentes, 
que defina as taxas de remuneração dos pró
prios agentes eni. que a lnterbras está incluída. 

Q SR_. RELATOR (Mauro Bor_ges) -~A Ban
trade,. posteriormente, eritrou também no se
ter de importações. Porque ela teve que ser 
homologada pelo voto? 

- O SR. JOAO BOSCO RIBEIRO - Essa já 
foi posterior à minha- saída. Bantrade tinha 
entrado en1 cantata comigo e com a Seap, 
numa solicitação que ela tivesse um tratamen
to semelhante à lnterbrás, porque ela se julga
va, tambêm, uma estatal, porque ela é ltgada 
aO BancO Meridional dO Sul que era uma enti
dade estatal. Essa era uma argumentação que 
me levou àquela época, mas ã decisão- e o 
encaminhamento ao Conselho foi posterior 
a minha saída. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qu~is 
foram _os parâmetros estabelecidos para atua
ção da lnterbrás quanto à designação dessa 

empresa? Quais os limites de atuação que 
foram estabelecidas para ela agir? 

O SR. JOAO BOSCO RIBEIRO - A lnter
brás tinha uma delegação de executar, naárea 
exterior, as compras que fossem solicitadas. 

o SR. RELATOR ·u~rauro Borges) -Mas 
já temos depoimento apresentados nesta CP! 
de qUe houve um certo cerceamento da ação 
da lnterbrás, designando a empresa que ela 
deveria procurar e preços que deviria flxar, 
quer dizer, houve um certo comandamento 
na ação da [nterbrás que tirou um p·ouco da 
sua liberdade de ãção. · 

O SR. JOAO BOSCO RJBEIRO- Na reali
dade, havia um certo acompanhamento e a 
lnterbrás sempre reportava ao Cinab e ao Seap 
e levávamos sempre ao Conselho, na análise 
da conjuntura, toda a situação. Mas ela. :
até porque não tínhamos nenhuma estrutura 
de mercado exterior - tinha uma delegação 
para executar, logicamente ela se submetia 
e fazia as comunicações pertinentes. 

O SR. -RELA l'OR (Mauro Borges) ·- Mãs 
eles depuseram aqui dizendo que houve deter
minação de utilizar determinada firma como 
a Sogeviande. O preço também for estabe
lecidO pelo s.eap - Cinab. 

O SR. JOAO BOSCO RlBEIRO - É bom 
que se esclareça essa questão. Essa questão 
foi profundamente discutida e tomou-se uma 
dedsão que se encerra no seguinte: deu-se 
a delegação, captou-se a Interbrás pela Seap, 
pela Círiab para se preparar para importação 
de carne no cas9. A fnterbrás nos trouxe ao 
Secretário da: S.eaP e Onab uma posição que 
ela tinha encontrado e que a melhor ·selução 
era fazer através de uma única operadora. Ela 
justificava que a entrada rio Mercado Comum 
Europeu tinha que ser feita através de uma 
operadora credenciada do mercado. 

o-sR. RElATOR (Mauro Borges)- ESsa 
escolha foi ela que fez? 

p SR. JOAO BOSCORlllÉIRO_:..., Ela que~ 
fez. 

O SR. RElATOR .(Mauro Borges) --Foi 
ela quem esCoJheu a Sogeviande? 
_ O SR. JOAO BOSCO RIBEIRO- Não, de;
xe-me _esclarecer. Ela trouxe a sugestão de 
uina Tirikà efnPleSã ... 

OSR. RElATOR (Mauro BOrgeS)-ASoco
par. 

O -SR. JOAO BOSCO RIBEIRO - Exato. 
Levamos esse assunto ao Sr. Ministro, Presi
dente do Conselho, e ele foi peremptório, não 
admitindo exclusividade. Os argumentos da 
lnterbrás era o de que precisávamos de agili
dade, a prernência ·com que precisávamos da 
carne era muito grande e teríamos que ter 
uma decisão. O Ministro definiu que a Inter
brás, ela que é responsável pelo mercado exte
rior, escolhesse pelo menos três empresas, 
porque ele achava que a exclusividade ficava 
nii..lito vulneráVel, apesar da justificativa que 
eles tinham passado nessa questão. T ransmi
timos à tnterbrás que não se poderia dar exclu
sividade, que encontrasse uma solução e que 
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a sugestão era que en:contrass_e pelo menOs 
três empresas para operar. 

O SR. RELATOR '(Mâufo ·aargeS),_._:·p'oiS 
é, inicialmente foi_a _ _Soédpilt. - ' 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRÕ- .:C: Exata
mente. 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borgesj'_;'Depois 
apareceu a Sogeviimdes. _A escolha d_a _Sog_e-
viandes foi por·determin"!!ç~o... · 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO;.:_: Não hou
ve determinação. O que predsa· fi i: ar bem-cla
ro_é que a Sogeviarides tinh~:entáldO effi c:õn
tato com o Ministro da Fazenda, contato com 
o Onab, tinha levado e o Ministro tinha dito 
o seguinte! Nós nãó ternoS ~Strutura âe ariálise 
de emp~sa intemacioriat E'ssà einpfésa, que 
é ligada a um grande_ grupo que opera no 
Brasil, está dizendo que consegUe- a quota, 
que consegue uma contrapartida de _uma ex
portação, então, mande a ll}tebrás analisar. 
Em momentO algum; nem- de nossa parte e 
nem de outra, parte, acredito que houve uma 
determinação. A Interbrás_é quem tinha condi
ções de analisar. Depois ela passou a informa
ção de que havia se fonnado o _consórcio das 
duas empresas. · · · · 

o SR. RELATOR (Mauro Borges) ..:.:. )Vlàs 
a irif6nnaçã6. é -hegada Por eleS.: Êles dizem 
que ã SOgevlandes aPafece\J~ -rêalmente, de 
forma surjxeendente nas negociações como 
uma imposição do Síap e Griab. 

O" SR. JOÃO BOSCO RIÊIEIRO:..:: Não; nao 
foi.tima colbcaçât,-de Um~ empreSa que tinha 
se ·?presentad~, i~d~JSiv~. :~o ~:f. Mlnistr:~- __ · __ 

O SR. RELATOR- (MaurO Borges) - Foi 
feitO urri ·coits6ido. ·-. - ·" -: .. -· __ --- ~- - ~ · 

o SR. JOÃO eosco RIBEIRO ~uni con
sórciO: Mas .isso foi a partktpação da fOrm"ação 
desse _Cons6tcio na parte operacionãl do con
trato._ IssQ foi um problema operacional da 
medida. 

OSR. RELATOR (MaUro Borgé~}-POrque, 
então, não ficoU a SOCOpar vêildeâorB. e a:·so
gt:;víandeS tarnbém? POr_ qué teVe que_ fazer 
Uni COnsórdo cjuEi as_ÍC)rno_u lJ:Ina ptatfc'aÔ"len
te? QUer diZei, essa idéia de tratisparêncía não 
funcionou pOrque eiã virou ulnâ só; e ·não 
foram três, acabou_ ficando sor11ente.duas. 

O SR JOÃO .BOSC:b RiBEIRO - EXata
mente. Inclusive a fnterbrás insistia ·qtie_se rta 
Comunidade Económica EuroPéia riãO hOU
vesse uma unidade de tratamento tin)1a que 
se conseguir lá uma lei específica para a expor
tação para o· BrasiL Tinha que se_ conseguir, 
também, a corrcé.Ssão da cota Hilton _que_era 
uma reivindicação" internacional do Br~asil há 
muitos anos e tinha que _se conseguir uma 
agili~ade para embarcar. A fnterbrás SemPre 
defendeu, sob a óptica dq mercad~ inteC":Da
cional, a unidade. 

N, colocamos ·de novo .ao Pr~dente do 
Cõnselho dizendo {iUe o:i fntEirbrás tinhã conse~
guido uma solução conclliat6ría; ao invés de 
colocar três empresas, ç'oloca~ duas empresa_s 
forman~o um cons6rdo.Jn~usiv.e,...na reunião 

_s_eguinte do Conselho foi comunicada essa 
decisão~ 

o· SR. RELATOR (Mauro .B~rges) -Entre
tantO, a áfirmátiva aqui; noS depoimentos exis
tentes, é que a Sogeviandes entrou por indica
ção da Secretaria Executiva do Siap/Cinab. 
Não foi escolha deles. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -'A análise, 
-Senador, é a seguinte: a empresa já tinha se 
apresentàdo ao Ministério da Fazenda e a em
p-fesa· foi paSsada para que eles fizessem a 
análise da condição, Não houve, em nenhum 
momento,_ determinação. 

A análise que foi feita:, inclusive foi discutido 
com o Ministro, é que a lnterbrás analisasse 
esSa qUestão da empresa para entrar. Mas não 
houve, em nenhum momento, a determina
ção que_ se _colocasse a __ empresa até porque 
a responsabilidade do contrato era com a ln
terbrás. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Veja 
bem: a lnterbrás defendia, realmente, que era 
rneli;lor para eles e para a própria operação 
urna_ operadora só, a Socopar. Entretanto, a 
vina"i:t da Sogeviandes não Partiu deles. Eles 
defendiam a posiçãO-de umã só. Quer dizer, 
à- Vindã: da Sogevíânaes- e-a-OrgãiíizciçãO. de 
um _consórcio _foi uma_ imposição sobre as in
teri.ções da lnterbrás. 

.QSR..JOÃO BOSCO RIBEIRO -Mas isso 
foi dentro de uma determinação .superior que 
não admitia exclusividade. Na realidade - a 
eXclusiVidade, s-egi.mcio o ponto de vista do 
Presidente ·do Conselho, ele n~o aceitou essa 
c6ridiç'ão e nós_ rePasscimos essa orientaçã9. 

OS~: -RE~TÓR (Mauro Borges) -E por 
que riaS outras firmas, inclusiVe algumas que 
tinham feito ofertas para Venderem carne no 
Brasil! teve que ser· especificamente a Soge
viarides? Não apareceu aí quem foi o autor 
da escolha da Sogeviandes. Como a Soge
viarides entrou no negótio, não ficou claro. 

• QSR. JOÃO SOSCO RIBEIRO- Senador, 
é .o se_guint~: a -Interbrás s_empre inststia na 
necessidade dessa operação ser uma só para 
ter urna unidé!-de de negociações. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Eles 
defenderam as razões.· 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- E essas 
-tatões foi-am levadas ao Ministro e, aí, o Minis
tro colocou essa questPo. 

Esta empresa se apresentou ao Ministério 
dentro de um çontexto maior das negociações 
Coin- o Brasil. H"avía interesses de exportação 
de produtos brasileiros e possibilidades de ob
tenção da Cóta HiltOn. Isso é que o Sr. Ministro 
nos passou. 

Então, essa questão de aprovar empresa 
ou não, não foi de nossa r.esponsabiHdade. 
A interbrás fez a .análise e, posteriormente, a 
lnterbrás mesmo colocou que foi uma solução 
maiS_ sensata porque a operação acabou sen
do perfeita, o grupo era forte, o que deu mais 
tranqüilidade ... _ 

OSR R~LATOR (Mauro 8or_ge%)..--ASoc9-
paJá erafoi1~1 não predsaria da}Sogeviandes. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Essa 
questão foi uma decisão superior, Senador, 
e de uma estrat_égia ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Supe
rior de quem? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO...:... Superior 
de não colocar uma única firma. Do Presidente 
do Conselho, qUe não- aceitava uma única fir
ma. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Pois 
é, mas acabou entrando a Sogeviandes e não 
mais uma terceira, como era a intenção do 
Ministro. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO ...:... ESse foi 
o argumento que nós voltamos ao Ministro 
e, devido à agilidade da questão, ele disse: 
"Então, na próxima licitaçao - isso foi bem 
daro - tem que se colocar como se fez na 
outra licitação que a lnterbrás participou, am
pliando-se mais o leque de participação." 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
V. S' sabe que o preço da Socapa e"ra de 600 
dólares a tonelada. E, com a entrada da Soge
viandes, acarretou um acréscimo de 35 dóla
res por tonelada. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não, isio 
também não é verdade. 

Nã realidade, a questão de preços foi feita 
uma referência. Nós, SEAP e Gnab, em dis
cussão a nív-el operacional, demos um preço 
de referência que queríamos comprar, mas 
nunca tivemos urna proposta firme de 600 
dólares. A lnterbr4s__nunca e~presentou essa_. 

o- SR RELATOR (Maurci Borges) - Mas 
a negociação toda foi feita à base de 600 dó
lares. 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO - Fomos 
nós, a nível do Ministério da Fazenda, que colo
camos essa referência, porque era uma estra
tégia de negociação. Foi definido, junto com 
a SEI\P e o Sr. l\1inistro, que nós teríamos 
que começar numa referência bem baixa, por
que tínhamos também que negociar com os 
americanos e tínhamos que puxar por uma 
posição que desse um preço de referência 
para· a pesciuisa de mercãdo. Mas nós nunca 
tivemos uma proposta firme de 600 dólares. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
o fatQé que a Sogeviandes, entra-ndo no neg6-
cio, forçou a elevação para 635 dOtares. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Mas não 
teve, Seriador, proposta anterior de 600--dóla
res. Foi uma referência que fÕi dada para início 
de negociação. Isso está muito claro. 

O SR RELATOR (Maurq Borges)- As co
ffiunicaçõe:s deles, segundo os depoimentos 
aqui, eram de que o negócio estava pratica
mente fechado a 600 dólares. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não h ou~ 
ve, em nenhum momento, essa cotnLif1Icação 
de que havia um negócio fechado, até porque 
eles não. tinham uma delegação para fechar 
negócio. Eles tinham uma referência que foi 
ftxada por nós, inclusive alertada por eles de 
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que não- haveria possibilidacle ... Al~rtavam: 
"VarriaS tentar- issO foi colõcãdO ila reunião 
- ver se conseguimos ter um negócio nessa 
ordem, mas é muito difícil." 

O SR. RELATOR (Mauro--Borges) - ESSe 
alardeamento, pela imprensa e mesmo-por 
setores envolvidos na importação, de que foi 
um "negócio da Chiila" para o Brasil essa 
compra-, que foi muito baixo, na verdade, não 
é tanto assim. O mercado eStava frio e com· 
pramos c:ame sem limite de idade. Quer dizer, 
compramos carne velha. 

Já a compra que a Rússia fez um pouco 
mais adiante, pagando um pouco mais, foi 
com carne de abatimento inferior a um ano. 

O SR. JOÃO EiOSCO RlBEIRO - Não, 
Também isso não procede. Há, no contrato 
e nas especificações definidas no acordo com 
o Cinab e com a Seap, especificação queJimi~ 
tavam o prazo de abate. Estâ muito claro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Com
pramos carne velha; quer dizer, carne çom 
até 5 anos. 

O SR. JOÃO BOSCORJEIEIRO =-se~accifl
teceu isso, hão houve cumprimento -do con
trato. O contrato e a especificação definida 
não definiam essa idade de carne. 

o SR. RElATOR (MãuraBorges) -Algum 
representante da Socapa o pro-curou anteS da 
reunião de 13 de maio de 1986, em Brasília, 
oportunidade em que a lnterbrás pretendeu 
fazer a indicação dessa empresa, consoante 
o voto da diretoria do dia 8 de maio? Quero 
saber se alguém da So_copa procurou os Srs. 

O SR. JOÃO BOSCÔ RJEiEiRO .:._ Nlio, não 
procurou. 

O SR. RELATOR - (Mauro Borges)..:...._ Eu 
queria que o assessor esdarecesse pontos so~ 
bre esse assunto. 

O SR. ASSESSOf(.::..:....: o ·prrme-iro esclared
mento _seria com relação à reunião do dia 13 
de maio. Nessa reunião do dia 13 ficou deci~ 
dido, pela manhã, que seria incluída uma se~ 
gunda empresa. Houve uma reunfão posterior 
à tarde, reunião essa em_que houve uma difi
culdade entre as empresas, o consórcio e os 
veterinários brasileiros. Tanto é verdadeira a 
afirmação, que o documento -ao Diretor da 
lnterbrás, Aristides CorbeJíi-li, de 15 de maio 
de 1986, dois dias depois dessa reunião errt 
Bmsília. inJOrma à àire1ori3 da L'1terbrás o se
guinte: 

"Em-aditamento ao eXpediente de 8 
de maio de 1986_- que ê o dOcumento 
em que ficou decidida a ·escolha da Soco
par - venho pelo presett'\e i,nformar a 
esse colegiado que e~e:l.f~_~e~ __ man~ 
tidas em Brasília no f\"tiniSléfiQ----:{ja Fazen
da, em 13~5 próximo- passadO, recebe: 
mos do Cinab, Cciilsefho lnterminlstedaJ 
de Abastecimento, orientaçãO no sentido" 
de não ser utilizada uma única empresa 
nas negociações junto à CEE,_sendo en
tão recomendada a utilização da Empre
sa Societé Generale de Viandes - Soge
viandes." 

Esse é -o documento do dia 15 de maio, 
do Direitor Aristides Corbelini ao colegiado da 
Interbrás. 

O outro documento do mesmo diretor, do 
dia 14 de maio", dirigido ao- Dr. João Basco 
Ribeiro, há uma referência clara aos entendi
mentos mantidos na reunião do dia 13. Nesse 
documento o Dr. Corbelini diz que estaria en
carregando formalmente as empresas Soco
par e Sogevian-des; que deverão aluar em con
junto, a iniciarem imediatamente as negocia
ções junto à _diretoria de agricultura do mer
l::ado comum, para aquisição de carrie bovina, 
para a formação de estoque goveniamelital, 
com as seguintes condições: Preço: 600 dóla
res a tonelada. Quer dizer, houvera já um acer
to, quanto a preÇo, Com o consórcio também. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges).:_ É exa
tamente isso. Eu insisti em dizer que as nego.;
ciações estavam na base de 600 dólares. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO _.:__ Na reali: 
dade são documentos internos da lnterbrás, 
dos _quais não tenho conhecimento, mas essa 
reunião foi justamente para comunicar, e pare;; 
ce que está referendado aí, comunicat que 
nªO s_e aceitava exclusividade, isso foi colo
cado muito claro. As outras questões acho 
que já respondi, que os 600 dólares foram 
f!Xéldoii por nôs, como referência para o negó
cio. POsteriormente, a lnterbrás veio e colocou 
a impossibilidade de o mercado aceitar aquele_ 
valor de 600 dólares, Os 600 dól.:-ires foi uma
referênçia que colocamos, não eles. 

-- ---- - - ' _-o 

O SR. RELATOB. _(Mauro Borges)- Real-. 
mente esse ponto não ficou bem claro. Não 
digo que haja falta_ de clar_eza na_ sua palavra, 
entretanto, esse ponto não ficou benl claro, 
há uma controvérsia, entre os depoimentos 
do pessoal da Jnterbrás e a_ sua palavra. 

~ Çl_u~a pergynta: da mesma forma, v. s• re~ 
c~!?~u a _visit? de algu'!l_ representante d<! So-
geViãndes, em especial do Sr. Cristoph Hall, 
da Gecom, uma empres~_ que em Brasília é 
filial da Sucoer, proprietária_ também da Socie
té Generale de Vlandes. V. S• recebeu visita 
desse Sr. Cristoph Hall? -

O SR. JOÃO BO"Sê(i RIBEiRo _.:__ Não sei 
identiffc"ãf a pessoa. Na realídadade, houve 
uma vls(fu de uma pessoa que me entregou
as características da emprésa, que depois fo~ 
raril repassadas para a Interbrás como-, tam~ 
bém; visitOu a· Seap e teve cantatas -com o--:
Minlstro. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Ele 
afirmou que procuroU as empresas do Gover
no ·que Seriam partes envolvidas antes da reu~. 
nião do dia 13 de maio, Contactado o Cinab 
e a Seap, solicitando reuniões. Houve várias 
reuniões em conjunto onde a empresa se co
locou à disposiç~o. quer dizer, eles procura~ 

-ratn e ela se colocou à disposição. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Exata
mente e isto foi colocado com muita clareza. 

· -~es diziam --eu nâo sei identificar as pessoas 
que era utna"- empreSa que estava vinculada 
ao Brasil, tinha uma responsabilidade com o 
Brasil de grande exportador de produtos e que 

poderia dar uma grétnc;:le _ çp_ntrapartida. Nós 
não tínhamos estrutura de análise da empresa 
e, simplesmente, repassamos como repassa
mos "n'' questões para os órQãos específicos 
para análise. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Por 
qual ato a lnterbrás fez aq Cinab a _indicação 
da Sogeviandes? Foi por telex?. · - . 

O SR. JOÃO BOSCO RIBE'IRO - i'fa reali· 
dade, há uma comunicação, que ihdusive já 
foi referida, em que ela diz que se formou 
um consórcio e, posteriormentê;··dã apresen-::. 
tau o co~trato q_y~ (e_z_com essa$ ~mpresas. 

O SR.. RELATOR (Maufo Borge_s) -:'"""No.s.eu 
depoimento na Polícia Federal foi menciona
do que nem o Conselho nem a Secretaria 
indicou ou determinou à lnterbrás a contra
tação da Sogeviandes, -pÕis que essa decisão 
partia da própr_ia_!nterbrás. 

--o SR. JOÁO BOSCO RIBEIRO ~ Eu'jã 
esclareci. - - -

__ O SR. REL\TOR (Mauro BOrges)- V.' S• 
foi quem tratou· 'da entrada da Sogeviandes 
na compra das primeiras 100 mil to_neladas 
de carne da CEE? Se não, como está afirmall· 
do, como essa empresa apareceu como ope
radora se a fnterbrás havia selecionado apenas 
a Socapa? A quem, então, atribuir a entrada 
da Sogeviandes, a escolha da firma, não digo 
de outra firma, mas especificamente dessa, 
a Sogeviandes?· 

·a SR. J0)(6 BOSCO RlBEIRO .c_ Eu acho 
que as respostas anteriores já cobriram essa 
questão. 

O SR. RELATOR (Mauro BorgeS) - Mas, 
especificamente, havia unia tese _de colocar 
mais outra para dar tran$pa~ência ... 

O SR. JOÃO BDStb- RJBEIRO ::.:._ ÉJ<ata-
mente ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -_Mas, 
especificamente, a So9eviandes foi_ o CINAa 
qUe escolheu ou fói a lnterbrás?" -- - · 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não hou
ve determinação; houve a apresentação de 
uma empresa que tinha seguido credenciais 
junto ao Ministério da Faienda.lsto já coloquei 
na resposta anterior. --

0 SR. RELATO~ ~Maurq Borges)_- Mas 
era a individuali.~ç;ªo _da firma. Poi que não 
outra firma qualquer e sim especificamente, 
a SogeViandes?_v _ _s!_feve conhecimento do 
interesse de oUtras emp-resits nacionais es
trangeiras que demonstraram querer partici
par, também, dessas importações e que foram 
barradas? 

O SR. JOÃO BOSCO R! BEIRO- Não, nã~ 
tive ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) --Nãô? 
Outras empresas não manifestaram? 

OSR. JOÃO áO~CO RIBEIRO- Nã~ antes 
desse... -

O SR. RELATOR- (M'ãüro Borges) ·Justa
mente na época do primeiro contrato, outras 
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empresas_se ofereceram para vender carne 
ao Brasil por preço até mais barato. 

O SR. JOÃO 80SCO RIBEIRO - Na reali
dade, Sr. Seilitdor, foi passada_uma delegação 
para a lnterbrás para cobrir essa análise e esR 
sas propostas fluiam através da Interbrás. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- útdu· 
sive a Socopra, o nõme é p8recido, a Soi::opra 
S.A; foi uma das que ofereceu, uma firma liga
da a banco suíço; mas ela foi preterida em 
tomo da Sogeviandes. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Pare.ce
me que essa questão foi posterior ao encami· 
nhamento da negociação que a lnterbrás tinha 
feito com as outras empresas. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Dia 
30 de maio de 1986, é retransmitidã a pro
posta de 624 dólares por tonelada feita pela 
SOCOPA SA, acompanhada do texto da res
posta enviada pela Interbrás, de que o con_
sórciotinha: um mandatO formal pãra negOCiar 
com a CEE; e que a açllo-i:le duas empresas 
tem sido satisfatória para as autoridades brasi
leiras. Quer dizer, houve realmente um barra~ 
mento ... 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Mas Se
nador, o Senhor· há de convir que depois que 
o preço foi aberto; foi púbUco- o preço qUe-
o governo ia pagar. Qualquer concorrente po
deria, no sentido até de intéreSse, fazer uma_ 
proposta menor porque sabia que não ia levar 
em conta, depois de consumado o negócio. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. s~. 
recebeu algum telex do Sr. JOsé Roberto Mes
sina, da Ali Service, Importação, Exportação 
e Comércio lida, solicitando interceder junto 
à lntebrás no sentido de aquela empresa obter 
compromisso formar de atestado de interna
ção de carne. Essa firma, a Afl Servíce queria 
vender, mas queria ter a segurança de que 
a Interbrás daria, para que ela pudesse receber, 
naturalmente, o atestado de internação. V. 8' 
está a par disso? -

O SR. JOÃO BOSCQ RIBEIRO - Na reali
dade, nós recebíamos centenas de telex por 
dia. AJguns telex eram até tratados setorial
mente por assessores. Eu não me recordo 
especificamente desse caso. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Colisi' 
deral'ldo que o Vice-Presidente da Interbrás, 
Josemar Ferreira do Nascimento, informou 
V. S' em 2 de maio de 1986, que o Mercado 
Comum oferecia carne bovina congelada na 
faixa de 600 dólares a tonelada, com prazo 
de dois anos para pagamento, telex 121054; 
considerando ademais que o mandato formal 
do Diretor da lnterbrás, Aristides Cordeli pas
sou à Sogeviandes, a partir de entendimento 
com V. 5' autoilzandõ o consórcio a negociar 
junto a CEE -à compra-de cem mil toneladas 
de carne bÔVina para estoquei-egulador gover~ 
namental, ao mesmo preço de 600 dólares
a tonelada, telex 190099, de 14 de maio de 
1986 .• 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Essa 
questão acredito Que já coloquei anteriormen~ 
te com relação ao problema dos 600 dólares. 

O SR. RElATOR (MaurO Borges) - Mas 
isso reforça as afirmações feitas aqui de nego
dação à base de 600 dólares. 

O SR. JOÃO BOSÇO RIBEIRO -' Essa foi 
uma referência colocãda por nós, pelo Minis
tério da Fazenda para efeito de negociação, 
para início de negociação. 

o·sR. RELÃTOR (Ma-uro Borges)- Por 
que afinal V. 5', sem que éxist.3. qualquer doeu~ 
menta de reaçáo ao novo preço de 635 dóla
res, ·autorizou a lnterbrás a contratar a referida 
compra estabelecida pela Socopa-Sogevicin
des? QUer dizer houve uma acréscimo de 35 
dólares. Essa questão do preço acarretou um 
gasto maior. Poderia ter sido feita pela.Scx::opa 
a Sogeviandes, mas a 600 dólares. Esse au
~ento -~e preço é I't'!eio pertur~ador. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO_~ Não hã, 
em nenhum momento, essa propoStã. Nós 
insistimos no menor preç_o e essa negociação 
não foi feita por mim, fq_i um conjunto e um 
Consenso da discuSsão que o preço viável, 
o mínimo que se poderia conseguir era isso. 

O .SR. REW\TOR (Maur_o Borges)- ... Por 
_que V. 8' passoUtelex-ao-EinbaiXador Tomp
son Flores no sentido de que este informasse 

--à-representação biasileirãJunto à- CEE cl_ue 
naquele momento somente a fnterbrás estava 
credenciada a comprar carne para os esta· 
ques reguladores do governo? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO--'- Isso foi 
uma solicitação da própria Jnterbrás porque 
o mercado estava ficando ... Na medida em 
que o governo abriu a importação, criou, até 
para relacionamento com o mercado euro
peu, uma balbúrdia. Então, eia necessário ca
racteriz_a(_que a Interbfás-é- que tinha delega
ção para fazer a compra. Dai essa posição 

- em que a lnterbrás pediu que nós intercedês
semos para que as autoridades diplomáticas 
frzessem .essa colocação. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Che, 
gou ao seu conhecimento que o Regulamento 
da CEE n~ 1.812, de 11 de maio, estabeleceu 
que os organismos de intervenção venderiam, 
prioritariamente, os produtos cuja duração de 
estocag_em fosse mais longa? Quer dizer que 
teríamos que comprar a carne mais velha, 

- prioritarfrilente? · 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIR_Q-, A discus-
- são -- e essa disCUssão foi feita com orna 

comissão bastante ampla para definir as espe
cificações, com a participação de mais de 20 
pessoas, discutindo item por- item. .. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
isso significa que nós, realrriente, fomos obri
gados a, prioritari_aitlente, receber as carnes 
rriais velh"as. - -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Estádefi
nido na especificação de compra o prazo.- En
tão, é esse a·documento de que temos conhe
cimento, porque na especificação de compra 
há um prazo de abate da carne. 

üSR. RELATOR (Mauro Borges)- É um 
prazo que nos Obrigava a receber c:arne velha. 
Isso saiu no próprio Regulamento de venda 
da operação, que foi o de n" 1.812. Fomos 
obrigados, com isso, a aceitar, prioritariamen
te, a carne mais velha. 

O SR. JOÃO B_OSCO RIBEIRO - Mas só 
pode ter sido dentro daquela especificação. 
Não me recordo agora, exatamente, o que 
está ftxa.do, se eram 18 meses de abate, ou 
uma_ questão assim. Mas o contrato definia 
exatemente o período que devia ter sido aba
tido. 

Não tenho conhecimento específico disso 
aí, mas, possivelmente, isso_ não invalida o 
contrato .da idade que foi_ esp_~~ificada pela 
comissão técnica paia a carne~ 'Talvez eles 
quiseram tirar daquela carne, dentro do con:
trato feito, aquela mais antiga. Mas não quer 
dizer" que é a máis antiga. Essa é a· miriha 
interpretação. 

QSR. RELATOR (Mauro Borgest~_Apriori
dade é das antigas. 

Foi-lhe informado que o consórcio deixaria 
de cOnfrrmar Os -termos de nomeação de na
vios pela lnterbrás, motivo suficiente para a 
suspensão do contrato, podendo o governo 
adquirir de outras empresas a -carne Dõvínã? 

Eles não cumpriram o contrato, deixavam 
o governo com a liberdade de fazer outra ne
gociação, começar tudo de novo, zerar, desde 
que não se _confinnou os termos da nomeação 
dos navios feita pela Interbrás. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Na reali
dade, houve aquele problema do primeiro lei
lão em que elas não obtiveram êxito nas suas 
propostas. Então, naquele momento houve, 
da parte do Ministério da Fazenda, uma pres
são muito .grande, porque não poderíamos 
atrasar o problema da carne. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) :.... QUer 
dizer que prevaleceu a questão do tempo? Da 
urgência? _ 

OSR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- É, o pro
blema da urgência. Mas eles, então, assumi
ram a responsabilidade de que num prazo de 
15 dias resolveriam a questão, como resolve
ram, no outro leilão. 

O SR. RELATOR(MauroBorges)-Acame 
adquirida pelo Brasil no mercado internacio
nal tinha o se1,1 preço compatível com os pre
ços congelados ~o país? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Sim. E 
dava, inclusive, uma margem razoável de Iu
O:Q, A _ça_me, nos preços congelados, se não 
me falha a memória, estari_a em tomo _de um 
mil e lDO dólares a toileJada. Então, mesmO 
cóm os custQS de transporte, daria uma faixa 
qu:e estav11 bem compatível. 

O_SR. RELATOR (Mauro Borges)- As apu
rações do Tribunal de Contas da União, que 
cOlaborou grandemente com o Senado Fede
ral no estudo e apurações das importações, 
indicam, para a carne européia, comprada a 
635 dólafes a toneléida, não ter havido ne
nhám lucro, ao contrário do que foi alardeado 
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por membros do governo e pela imprensa. 
Isso são conclusões do TCU. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -A avalia
ção das planilhas de custo de que a SEAP 
tinha o acompanhamento, sempre demons
trava que haveria uma margem. Na realidade, 
colocando todos os custos, haveria uma mar~ 
gem. Eu não sei essa avaliação seguinte. 

O SR. RElATOR (Mauro B_orges) -V. s~ 
considera que o Brasil fez um "negócio da 
China" ao adquirir a carne da CEE-a 635 dólã"~ 
res a tonelada? - - - -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu acre
dito que fez um bom negócio~ É preciso enten
der que naquele momento as úflicas alterna
tivas para o Brasil, como governo, comprar 
carne, era na Comunidade Européia e nos 
Estados Unidos, como fez. Acredito que a 
compra da Comunidade foi melhor dó que 
a dos Estados Unidos. A carne dos Estados 
Unidos deu mais problemas do que a da Co
munidade; teve menos aceitação. Os outros 
países não tinham condições ou por questão 
de preços, até porque era um problema con
juntural, tanto dos Estados Unidos como da 
Comurüdade, de obter essa Cilrrie a es:Se pre
ço. To dos os palses limítrofes fornecerem car
ne, mas os preços subiram justamente devido 
à demanda que aconteceu no Brasil. 

OSR RELA..TOR (Mauro Borges) -Atrav_és 
de que instrumento de ordem ficou decidido 
que a lnterbrás substituiria a Cobal no que 
respeita a movimentação interna da carne im
portada, até a entrega aos frigorfficos? Porque 
isso a Jnterbrás nunca tinha feito antes a -CobaJ,/ 
sim, tinha experiência. Por que ela foi subs-
tituída? -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Houve 
um trabalho conjunto e aí nesse problema 
de movimentação interna, a Cabal, em articu
lação com a lnterbrás, inclusive fez um apelo 
de distribuição dessa carne e que foi subme
tida ao Conselho. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Mas 
a Interbrás tomou conta do negócio, a Cobal 
ficou afastada. Ela participou? 

O SR JOÃO BOSCQ RIBEIRO -No meu 
âmbito, o que eu fiz foi solicitar um- plano 
de distribuição. E ess_e plano ... 

Oõ;R. RElATOR (Mauro Borges)- Foi 
feito por quem? Pela Cobal? 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO - Pela Co
bal junto com a Jnterbrás, cqm a participação 
dos órgãos tntervenientes~ E-esse plano foi 
submetido ao Conselho. Agora, se houve 
eventual distorção desse plano, aí é um proble
ma que transcende. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Houve 
a fiXação pelo Cinab de algum critério para 
que a lnterbrãs fizesse as c_ontratas:óes neces
sárias de serviço, para a movimentação da 
carne bovina importada? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não, hou
ve liberdade, até porque era um problema ope
racional desse plano que se submeteu. 

O-SR. REW\TOR (Mauro Borges)--,- De_que 
maneira o .Ciriab respondeu às gestões da In
terbrás no sentido de uma autorização para 
confirmação, aceitação,_ embarques, indepen
dentemente da habilitação sanitária de todos 
os ffigOrfficoS? Quer dizer, tia compfã: Cla" carne 
a Interbrás pediu, devido à tirgêõda, que Os 
Seiihoies autorizassem o embarque -dessa_ 
carne sem inspenção sanitária nossa. 

Q <iR JOÃO ElOSCO RIBEIRO - Na reali
dade, Isso precisa ser -esdarecido. Existe uma 
inspenç:ão sani!ária na ori_g_em e uma _insp~n
ção sanitária na chegada. Na realidade, os ve
terinários brasileiros tê"? que_ .f!_e_ deslocar para 
fazer a inspenção. No primeiro embarque, 
houve uma solicitação, devido à premência 
da Interbrás, que se desse uma autorização 
para o embarque. Então nós consultamos o 
Ministério da Agricultura e consultamos a área 
irifeina~ional. A posição que se colocou era 
a seguinte: que havia um acordo internacional, 
que a carne naO-Podia ser enibarcada sem 
inspenção, mas que nós pudéssemos aceitar, 
a título _da emergência, para Posterior verifica~ 
ção, a autoridade sanitàila do país de origem. 
Isso o que foi adgtado. Se depois se detectas
sem, na chegada, qualquer "problema, tería
mos urna responsabilidade. 

O $R. -RELA TÓR (Mauro Borges)- Te riam 
direito de reclamar. 

~ O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Já~ que 
era a autoridade sanitária do País, não era em-_ 
presa, nem_ nada; era a autoridade sanitária 
do Pais. 

J::ntão, foi esta a solução. 

Q SR. REl.ATOR (Mauro Borges) - Por 
que não foi cumprtda a determinação de que 
a _seQU:nda compra de carne à CEG, outras 
cem mil toneladas a mais, seria integralmente 
da responsabilidade da iniciativa privada? Por 
que -~on~nua_ sen~o pela lnterbrás? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO-A decisão, 
a nível do Conselho e a nível da Seap, foi 
ã següirite~ todos os segmentos da iniciativa 
privada estiveram com c Ministro e pédiam 
carne. E e_lo;~. cplo_cou para o Ministro que_teria 
mais agilidade. Então, o Ministro deu a orienta
ção de que se importasse e se definisse os 
quantitativos pelos setores, e cada setor fizes
s~. a ní:Vel interno, a distribuição da carn~_por

-que serla desg.3stai-tte para nóS definir que o 
supermercado a ou b vai ter tal quota. Defi
hiu-se, então, cem mil toneladas para a inicia
tiva privada. E- foi urria decisão iritema dos 
setores da iniciativa privada de delegar à Inter
brás essa compra, porque, inclusive, parece
me, foi até um depoimento público de que 
a lnterbrás teria sido competente nesse pro
cesso. Não houve qualquer determinaçã-o nos
sa de que fosse especific!lmente a lnterbrás. 

O SR. RELATOR (Mã.uro BOrges)- Vamos 
à última pergunta sobre a carne: a assessoria 
tem algurt}, detalhe para explicar nesse sen
tido? 

O SR. ASSESSOR - Apenas para escla
recer que a resposta não respondeu ao teor 
da pergunta. EnqUanto na primeira compra 

toda ela foi feita governo a governo, para Os 
estoques reguladores, na segunda, foi delibe
rado que a inicia_tiv_? privada teria a liberdade 
de importar cem mil toneladas. FeitO esse 
acordo, a i~ciativa_privada deixou de importar 
cinqüenta mn toneladas, e esse êinus teve de 
ser assumido, a çlespeito de tõdos os proble
mas, ainda pela Cobal, ou seja, o contrato, 
ou o acordo de cavalheiro, ou qualquer nome 
que ·se dê a esse entendimento entre a órbita 
pública e a privada, não foi Cumprido; houve 
um descumprimento claro por parte da inicia
tiva privada em não tornar sua as cem mil 
tOneladas de carne. Ã Cobal assume metade 
desse.,. depois de o acordo feito. Esta a ques
tão que foi levantada: por que foi descumprido 
e por que o Governo, efetivamente, não atuou 
no sentido do 5::umprimento, da busca do obje
tivo inkial, que era o de entregar à iniciativa 
privada a responsabilidade integral pelas cem 
mil toneladas? _ 

o SR. RELAtoR (MaureBorilesJ :_o se' 
nhor tem algum Eiscli:tredmen~ qu~nt? a isto? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - A infor
mação __ que tenho é a de que a decisão que 
hOuve, foi a de passar à iniciativa privâda. De
pois, esse problema interno, de ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- A deci
são foi do colegiado do Cinab-Seap? 

O SR. JQÃO BOSCO RIBEIRO- A decisão 
foi a nível da S:e,ap-;;qnab com a, pa"rticipação 
do Presidente do COnSelhO: e, -depOis; -cOiiiu
nicado ao Coriselho. 

Esse problema de repassar parte, efetiv~
mente, não tenh9 .... 

O SR. ASSESSOR-:_·Há uma--informação 
complementar de que a assinatura do con
trato, entre a lnterbrás e todos os compradores 
finais, ocorre no mês de agosto, portanto, du
rante a gestão do depoente na Secretaria Exe
cutiva. Ele só_ deixo_u a __ Secretaria Execütiva 
no dia 7 de outubro; a asSinatura dos contratos 
foi "feita il.o -mês de agOsto. Portanto, dois rrie
ses antes de o depoente deixar o órgão. -

OSR.JOÃOBOSCORIBEIRO-Nãoestou 
refutando a sua afirmação. Estou só dizendo 
que a decísão, a nível de ConselhO, íoi a de 
repassar à iniciativa privada. Na parte da ope
raciona.lização, pode ter acontecido uma ne
gociação com a iniciativa privada de repassar 
parte. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -' Não 
se lembra V. S• se houve necessidade de uma 
intervenção superior do Çinab sobre isso? Por
que é uma quantidade muito- grande. A Cobãl 
foi forçada a fazer uma negociação de cin
qüenta mil toneladas de carne. 

O SR. jQÃO liOSCO RIBEIRO - Possivd~ 
mente isso tinha sido tratado maiS diretamente 
pela SeaP. 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) - Foi 
V. 8' quem autorizou a Cobal a contratar, em 
maio de 1986, reserva- de _espaço correspOn
dente a 135 mil tonel_adas para a carne que 
viria a ser importada? Isto _é muito importante: 
135 mif toneladas. -Houve reserva de espaço, 
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ou seja, o Governo Federal começou a pagar 
por essa reserva de espaço, para atender a 
carne que viria. Quero TOI que feZ isso? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Na reall, 
dade, no âmbito do Conselho, foi submetido 
um plano de estocagem da carne. Logica
mente os armazéns não _estão .disponíveis, e 
nesse plano de estocagem os órgãos interve
nientes tinham que se, articular para se prepa
rar para isso. Então, esse plano de distribuição 
da carne foi submetido ao Conselho. E_specifi
camente isso é uma posição do órgão execl(
tor, no caso, a CGbal, que teve que tomar a 
dedsão para implementar a operação da car
ne. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -0 TCU 
calculou em mais de 8 milhões e 500 rnil 
cruzados o prejuízo,-a preço de abril de 1987, 
somente no ano de 1986, porque a carne veio 
e devido ao tumulto que ocorreu, nessas im
portações, ela não foi diretamente para o frigo
rífico, para depois ser distribuído; ela saiu dire
to, o povo brasileiro pagou essa quantidade ... 

b SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu jã 
tive oportunidade de falar anteriormente que 
nós tínhamos problemas de ordem institucio
nal, de articulação, problemas de legislação. 
Inclusive houve um plano inicial logístico, ela
borado para articulação da carne, a carne ía 
para os frigoríficos, para os _airnazéns, para 
depois_se fazer a distribuição. COm a acelera
ção, é claro - a imprensa acompanhou -
~nhamos que tomar providências urgentes. 
As vezes, havia até problemas, parece-me que 
em Santa Catarina chegoú um navio e. tinha-se 
tomado a decisão de levar_ a _carne para um 
determinado lugar; a própria população e as 
entidades fecharam os navios, bloquearam os 
caminhões. Houve, devido à conjuntura acele
rada do problema ·da carne, necessidade de 
se fazer modificações operacionais, e aí possi
velmente possam ter ficado armazéns ociosos. 

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges)- Quem 
é que estava fazendo as importações? Não 
eram "entidades privadas, era o Governo, En
tão, para que ess.e açodamento em se fazer 
essa reserva de espaço, já que não tinha outro 
concorrente para ocupar esses espaços vazios 
dos frigoríficos? 

OSR.JOÃOBOSCORIBEJRO-Nãotinha. 
Os espaços de armazenagem no Brasil, espe
cialmente de frios, não são grandes e são ocu
pados por outros concorrentes, os produtores 
de sucos etc. Isso é um assunto interno. Eu 
não tive interferência direta neSsas reservas 
mas eu entendo sob o ponto de vista de logis~ 
tica que foi apresentado. 

O SR RELATOR (Mauro Borges) - Res
guardo que se possa Jazer uma previsão, por
que se essa carne não viesse e não pudesse 
seguir direto para os consumidores, ela teria 
que ser estocada, e aí não havia lugar. O que 
eu quero dizer é que não fçi__ bem pensado, 
porque o único gratlde impoftador que estava 
vendendo, era o Governo, ele .era o dono da 
situação. · 

OSR.JOÃOBOSCOJllBEIRO-Eleestava 

prem"ido pela situação. Na realidade, o senhor 
há de recordar que, particularmente no caso 
_da carne, o Governo chegou, numa certa épo
ca, até a tentar prender boi no pasto, que_ foi 
a· coisa mais- ih'ackmal. Então, sabendo_ que 
eXistiam navios de carne, a logística foi_ mon
tada adequadamente, acho que competente
mente, pela Cabal. 

O SR. RELATOR (Mau~ Borges) - &iste 
o: riar:teJ_~!'!_"Ie:nto e a opera!;ão. A operação de
veria ter sentido que não iria precisar desse 
espaço e deixou de contratar, o que deu um 
prejuiío ao País. 

O$R. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Isso não 
estav-a na minha órbita; isso estava na órbita. 
dos_ órgãOs executores. Realmente, eu não tive 
interferência_ e não tinha_ estrutura para isso. 

O SR ~ELATOR (Mauro Borges) - F~i 
no âmbito do Seap e Cinab. 

O SR. JOÃO ffOSCO RIBEIRO::..._ No âm
bito dos órgãos executõrcis. EU riã6 eStoU dei
xando de defender a logística que foi montada 
der:"JtrO de uma posição-que a conjuntura pode 
ter atr~pelado. Agora, o desbloqueio ... 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Mas 
V._ St rec.Qnhece que, embora tivesse intenções 
muito boas, acabou sendo um prejuízo para 
o erário público. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Possivel
mente pode ter haVido armazéns que ficaram 
ociosos, Mas isso foi um atropelo da própria 
~njuntura. . -. ·- . _ . 

· O SR. RElATOR (Mauro Borge"s) -AgOra, 
algumas perguntas de ordem geral. 

Quais eram as competênciàs do secretário 
Executivo do Cínab? Até que limite de atuação 
ele tinha? A conjuntura não o obrigou a saltar 
esses limites? 

O SR. JOÁO,BOSCO RIBEIRO- Eu acre' 
çlito que a competência era fundamentalmen
te de secretariar o Conselho e faZer _cumprir 
as suas funções. Muitas vezes, eu atuei como 
assessor do Ministro, tentandO eliniinar confliR 
tos, resolver situações com entidades de das
-~. entre órgãos do qoyerno etc. Cada proble
ma-que acontecia nós enfrentávamos da me
lhor forma. A colocação específica foi refe
rente aos atas gerados pelo Conselho. 

O SR. RELATOR--(Mãuro Borges)- Foram 
identificados vários casos em- que decisões 
tipkamente do Cinab, e não do Secretário 
Executivo, passaram a ser assumidas pela Se
cretaria Executiva. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - É bom 
que eu esclareça que todas _as decisões, isso 
por uma decisão interna do Ministério da Fa
zenda, foram tomadas sempre conjuntamente 
Onab/Seap. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
se foram tomadas coojuntamente, podia ser 
uma decisão ·do Conselho. Mas não, foraffi 
decisões da Secretaria Executiva, sem nenhu
ma referência à aprovação ou não. Ela assu~ 

_ rniu as f_u_nç:ões do Conselho. 

o·sR. JOÃO BOSCO RIBElRO -Senador, 

as decisões do COnselho tinham que ser im~ 
plementadas. Então, nós tínhamos necessi
dade de tomar decisões operacionais. Todas 
as dedsões, para nós termos uma segurança 
de que aquilo era avaliado, eram sempre to
madas conjuntamente. Isso é o primeiro pon
to. 

Segundo, essas decisões era comunicadas 
ao Presidente do Córiselbõ, sempre. E o Presi~ 
dente do Conselho comunicava, na análise 
de conjuntura, ao COnselho. Então, esta era 
a seqüência, e todos que participaram das reu
niões dO Conselho hão de ser testemunhas 
dess_e processamento. 

O SR. RELATOR (Ma~ro -Borges) - Quer 
dizer que todas foram comunicadas. Se ele 
não reprovou, é porque aprovou! 

O SR.JÓAO BOSCO .RIBEIRO - Aprovou, 
exatamente, 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- t: difícil 
de se calcular s6 ele memória, mas em qua_nto 
calcula o excesso de importação de alimentos, 
de grãos e Outros itens, que nós rião tivemos 
condições de consumir? Se houve devolução. 
Houve uma série de fatos que eiTlbargaram 
a vinda desseS __ é!líme_ntós para cá. Tem urna 
idéia de quanto isso representou em c:ad8. pro~ 
duto? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -l'!õ.o. lss,e 
aí, Senador depois-de uma análise a posteriori 
um -diagnóstico pode até detectar determina
dos problemas. Mas a _avaliação global, dentro 
daquelas decisões e dentro do quadro que 
se colocava, as avaliações da Importação, dos 
limites de importação foram c_orretas. Nós te
mos que entender que sempre houve um con
flito, no bom sentido, entre o sistema de pro
dução e o consumidor. Na realidade, nós te-

- mos um custo de produção e um custo que 
o consumidor pode pagar por aquele produto. 
E cabe à Naç_ão contemporízar isso, ou sUbsi
diando o produtor ou subsidiando o consu~ 
midor. Então essa solução se faz difícil. Às 
vezes, a liberação de taxas de importação é 
uma forma de se esta_r subsidiando determi
nada coisa. Então, no· nível das importações, 
pelos _volumes que nós temos, o senhor vê 
qualquer variação de 5% no consumo de um 
produto representa volumes a_cí_ma do que fo-: 
ram importados. Então, a avaliaÇão a posteron· 
pode até ter acompanhamento de situações 
que poderiam ser diferentes. Mas dentro da
·quele momento, com os dados que se dispu
nha, acredito que foi corretamente. 

O SR RElATOR (Mauro Borges)- Nos 
mais de 30 depoimentos desta Comissão, _a 
unanimidade há de rec;onhecer que as deci
sões sobre definiçõ.es de preços para a venda 
de produtos importados e em estoque regu
lador do Governo Federal eram privativas do 
Ministério da Fazenda. É fato? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - O Minis
tério da Fazenda tem a Seap, que é justamente 
para admiitistração de preços. Isso sempre 
fot privativo. 
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O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Natu
ralmente, o Ministro por aconselhamento da 
Seap. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Exata
mente. É .Jma órgão assessor. O Ministério 
da Fazenda que trata de preço. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quem 
determinava à Cabal os preços de venda do 
leite em pó desnatado, do leite em pó Tntegra1, 
do butter oif. da manteiga, do arroz, da carne 
bovina? - -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - A Seap 
cuidava dessas planilhas de preços e analisava 
as margens ... 

O SR RElATOR (Mauro Borges)- Quem 
determinava à CFP Os· preços de venda do 
milho? São perguntas já mais ou menos res
pondidas. Entretarito, é predso que fique bem 
caracterizada. Quem determinava à CFP os 
preços de venda do milho? 

OSR.JOÃO BOSCO RIBEIRO -A questão 
de preços sempre era tratada pela Seap. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- QUal 
foi o papel de V. S• 6 SecretáriO ExeCutivO, 
no caso da defmição de preços e de compra
dores dos produtos importados? Era s6 a: Seap 
ou V. S' participava também? 

O SR. JOÃO BOSCORISEIRD-Creio que 
isto eu já disse. Eu tinha a funÇão de secretariar 
o Conse1ho e, nesta função, fazia a agiliza-ção 
das decisões do_Conselho. Esse trabalho era 
sempre feito em conjunto.- Algumas coisas 
eram da órbita específica da Seap, mas aque
las operacfonalizações que tinham dubiedade 
se seria Seap ou ConselhO eram feitas sempre 
conjuntamente. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O epi
sódio da aceitação dos pedidos de guias de 
importação 'de arroz pela Cai::eX, sem nenhUm 

· limite quantitativo, arrasou o mercado, parali
sando todas as negociações. isto não foi um 
erro? überalidade no eXcesso de guias de im
portações fornecidas pela Cácex? · · 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO.:... Eu gosta
ria de esclarecer como foi a metodologia em 
relação ao arroz. No âmbito do funcionamen
to, enquanto estive na Seap, não houve impor
tação de arroz pelo Governo. Então, a Corúis
são_de produto_ do_ arroz, discutindo exauStiva
mente o_ assunto, resolveu montar o seguinte 
esquema: baixou-se edital público, definindo
se as condições, pela Cacex, "da emissão de 
guias. A idéia era a de que o mercado devia 
se regu1ar, porque tinha-se conhecimento do 
preço do mercado interno e havia o mercado 
externo, e fixou-se um prazo limite para inter
nação. Entáo, deu-se essa estratégia de quem 
é mais árbitro da situação de mercado. Isso 
foi uma avaliação, até foi uma experiência de 
inserir totalmente a iniciativa privada no pro
cesso. 

O SR. RELATOR (/V\aur6 Borges) -Essas 
guias não foram utilizadas? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- E. Houve 
inclusive a discussão, com a_Cacex da possibi-

!idade de fixarmos a quantidade de guias, o· 
limite de guias. Aí, a própria Cacex colocou 
a "dificuldade de administrar, porque é uma 
questão meio cartorial, essa seria uma questão 
dificH. A Cacex achou melhor deixar o edital 
e o mercado, analisando_ a necesstdade de 
pedir as guias. Quando se_ detectou que have
ria uma produção maior de arroz, houve uma 
convocação pela Seap e pelo Cinap, dos ele
mentos que detinham guia. Como haveria 
_uma punição até o dia 30, houve uma comuni
cáÇâO a tOdos esses iffiportadores dizendo que 
diante da avaliação do mercado poderiam ser 
canceladas as guias. E houve uma série de 
cancelamentos, já o próprio futuro importador 
ãóãliSou o mercado. Então, espeçificamente, 
o mercado devia se regular e o Prazo limite 
de internação era a segurança de que as coisas 
não írii3.m--s0frer dificuldades, o choque com 
a produção interna. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual 
é o papel do secretário ·executivo do Cinap 
para o encaminhamento das propostas sob 
a forma de vOto? 

OCSR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Havia 
o seguinte: zerávamõs, junto com a Seap, as 
propostas de voto, discutiamos com a· Minis
tro, algumas eram aprovadas ad referendum, 
consultávamos todos os órgãos participantes 
do c;tnap se tinha interesse de apresentar al
gum voto. Então, montaVa-se a agenda da 
reunião e a distnbuía, a prion·, a todos os minis
troS. TroUxe ã(jui apeilas algumas destas 
agendas para mostrar. Aqui está, por exemplo, 
a agenda da pauta da reunião do dia 6 de 
maio e que tem os vários itens: análise conjun
tural do abastecimento, análise da carne bovi
na, do leite, _a tarifa de armazenagem, a gestão 
financeira do estoque, homologação de votos, 
proposições do MIC, regimento do Cinap e 
solicitação do Ministério dos Transportes. 
- Ehião, esta agenda, preparada, era distri
buíd~ e discutida na revhíão. Às vezes, havia 
PrOPoStas -extra:-a-genda-QUe-Ei -Cõ!Ocava-na 
r.eY.njã_o. A reunião, como já disse,_ era com
posta de vários itens de notas técnicas_, refe
rendando problemas anteriores, homologã_
ção de votos já concedidos e eventualmente 
propostas para que se gerassem novos votos 
e indicações para diferentes setores. 

O SR. RELATOR (M~uro Borges)- Por 
que V. 8' chegou a assinar 13 votos, quando 
tal matéria é privativa do Conselho? 

. Ó SR~·JOÁÓ BOSCO RIBEIRO - Eram 
assüntos que eram discutidos de comum 
acordo com a Seap e prectsava ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
cabia ao secretário da executiva assinar votos? 
Não era o Ministro de Estado? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -'-Isso, para 
nós àquela época, não estava claro que era 
privativo; os votos referendavam decisões que 
tínham sido tomadas junto com a Seap e o 
presidente do Conselho e esses votos tiveram 
_aprovação posterior pelo Conselho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Suspendemos a sessão por alguns minutos. 

O SR. PRESIDFNTE (Dirceu Carneiro) -
Está reaberta a se&:;ão. Com a palavra o Sena
dor Mauro Borges para continuar. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
que ao apagar das luzes do Plano Cruzado 
o Cinab autorizou a Bantrade a operar na im
portação de alimentos. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Isso já 
foi depois da minha saída. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Teve 
uma época que V. 8' assinava soziilhõ os telex. 
os documentos, depois passou a assinar um 
representante da Seap. voltando depois a ser 
sozinho. O qUe ocasionou eSsas ri1Udanças? 

O SR. JOÃO EIOSCO RIBEIRO - Todos 
os assuntos pertinentes a deCisões mãiOres 
foram assinados conjuntamente. Alguns telex 
de questões menores, possivelmente, podem 
ter sido assinados sozinhos. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O voto 
Cinab, de 18 de junho de as; e o .Ofició GfcU
Iar, de 10 de abril, estabeleceram a sistemática 
de controle de auditagem para os estoques. 
Esse-setviÇO-pOâe ser implantado? o-contrOle 
de estoques? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Ocorreu 
o seguinte:_aqui nesta proposta, V. ~ verão 
que começamos a montar com o Serpro um 
programa chamado Cereal, até a sigla ficou 
certa: Controle _de Estoques Reguladores de 
Alimento. · -

O SR. RELATOR (Mauro· Borges) - Che
gou a montar? 

O SR. JOÃO EÍOSCO RJBEIRO -·Chegou. 
Na minha época, já estava montada toda a 
programação, toda a parte de informática, e 
eu instituía uma comissão específica de Con
trole de estoques, só para dar um exemplo 
de qual era o objetivo desse Cé_real, cjue_ era 
o programa; a$ divisas expedidas com impor
tação, a localização dos estoques, a quanti
dadt; disponível em cada armazém, remoções 
de transferências, baixas por perdas, causas 
de responsabilidade por perdaS, cronograma 
de utilização de ingressos de recursos por ope
ração, quantidades vendidas a nível de praça, 
subsídios implídto_s e explícitos, receitas pro
venientes da venda e resultados operacionais. 

Esse era o esquema desse programa, que 
tem até a minha época, os órgãos interve
nientes _e, postertormente, para fazer a audita
gem das conta~,_e_u_ formei uma ~missão es
pecial. Aqui tem, indusive, a formação dessa 
comissão para fazer trabalho com to_dos os 
esforços._ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O Sr. 
Carlos Moraes., em depoimento a esta CP! dis
se não ter encontrado nada quando assumiu 
a chefia da Seap. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Deve ter 
encontrado esse trabalho de planejamento 
desse programa Cereal e a Comissão, inclu
sive, na última reunião foram apresentados 
esses procedimentos básicos a serem apre
sentados, a -serem oDservados na execução 
financeira_dos planos de formação dos esta-
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ques reguladCires do GovernO Federal. Era a 
nossa proposta que estava dentro do planeja
mento a ser implantada, e formalmente essa 
ComisSão dos estoques foi fonnada com a 
participação do Tesouro Nacional, da CFP, 
com a partiCipação do Banco do Brasil etc. 

rismo da operação; que levou a Seap para 
isso. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
que nenhuma das empresas selecionadas pe
la lnterbrás foi confirmada pelo Onab? A Jnter
brás andou fazendo uma verificação e nenhu
ma das que ela indfcou foi aproveitada pelo 

-anab. 

O SR. JOÃO BOSC.O RIBEIRO- Não cabia 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Existi
ram flagrantes de irregularidade no cumpri
mento dos contratos entre a lnterbrás e a Ca
bal. Para socorrer este aspecto, V. Ex" contava 
com o vpto do Cinab, n9 1_8 de _86, cl~ 11 
junho e a R~soluçãq- _do Çip~b çle 8. 4e: 8"6; 
instrumentos que aparelhav~m o Onab com 
uma sistemática de coritroleJísk:o ~:f!D--ª-.néeiro 
dos estoques. No entanto, a loterbrás, no Telex 
de 10-7-86 c6munk:a qu.e- fá' Flávia entregue 
duz_entas miLtoneladas de arroz à Cob~l. sem 
nenhum respaldo contratual. 

--ao Cinab- é preciso entender, Senador, que 
ao Cinab e à Seap cabia dar o balisamento, 
a analise internacional da empresa é privativa 
da lnterbrás. Ela tffiha que pesquisar o mer
cado e fazer cumprir. Logo, na minha órbita 
não vetei empresas. 

Mostrou uma certa_ desordem de mecanis
mo, porque a Secretaria Executiva do Gnab 
não exerceu a_s competências assim atribuídas 
pelo Decreto no 92A_08,. de 20 .de feyereiro 
d~ 1988. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Tenho
a consciênda tranqüila de que, dentro do es
paço qu_e_ foi dado, eu_não fui omiss_o, e procu
rei agilizar tudo. Tanto que quando eu instituí 
essa CorTiissáo esp-eéíal, que- fez essa auditOria 
nos diferentes problemas de importação, essa 
Comissão realmente dete_ctou, e um dos Pro
blemas era esse, havia lá até no relatório:· a 
Cabal e a lnterbrás devem agilizar as aSS1na
turas do contrato, defmindo os requisitos pen~ 
dentes. Muitos dos problemas que estavam 
acontec-endo nos portos Ocorriam por' falta 
des,\ieS aspettos contratuais: Então, eu fiZ a 
pressão e me reuni com o pessoal .• mas havia 
sempre problemas de consultaria jurídic:a, 
proplemas próprios _das empresas, para agili
zar isso. Mas em todo momento eu não-deixei 
de atuar em relação -a isso. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Vamos 
falar sObre o milho. De quem foi a idéia de 
se -importar milho da Argéntinã? E- por 'cjue 
da Arg~ntina? - · ' · · - -

O SR. JOÃO BOSCO Rl!lE:IRO- E:m duas. 
reuniões do Conselho se tratou dessa questão, 
Quando se tratou do problema da análise con
juntural dos portos, levantou-se a hipótese de 
se fazer uma experiência de importar milho· 
por via terrestre. Então, esse é o primeiro pon-· 
to que levou a_ importação da Argentina, o 
desafogamento dos portos., 

O segundo ponto era_que_todo o setor liga
do à avicultura e suinoCuitura estava res::la
mando que o milho americano era de uma 
qualidade inferior, e como era um milho que 
tinha tratamento _quimico, estava levando a 
diminuir a produtividade do setor, e eles se 
interessavam sempre pelo milho argentino, 
devido a qualidade superior. Esse "assunto fQi· 
discutido e levado na análise conjuntural do 
Conselho, foi discutido _cóm a Seap, e discu
tiu-se também com a Rede; Ferroviária Feder~_ 
que insistia em participar do processo da dis
tribuição dos alimentos pela Rede Ferroviária. 
Então, teve também esse aspecto do pionei-

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) - Por 
que a escolha do vendedor recai sobre a em
presa Risco Cereales? 

O SR. JOÃO BOSCQ RIBE:IRO - É. Isso 
- _reSuJtou d~ Um.a · prOpoSt:a de- mercado que 

a lnterbfás fez. - -· · - · · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)-0 ex-di
reter da fnterbrás, João Milanez, disse em de
poimento escrito _à._ CP( ciue recebeu a notícia 
da seleção da Marc Rich? -João Basco. E1e 
nega que tenha feito a escolha, e is.SO foi do 
Con5êll1o. 

. o SR: Jôí\ososco krifEI~o-~ Não!Eie 
não poâe ter faladO issO; j)orqüe eu nãó eScOlhi 
essa empresa. - - - -

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Eu gos
taria que o riOsso assessor esclarecess.e deta
lhes sObre isso. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Essa in
formação de que o nome da Companhia teria 
surgido ri uma reunião na sala do Cinab consta 
de um inquérito da lnterbrás, e de uma respos

-ta-estrita do Sr. Milanez_ encaminhada à Co
missão. Terilos aqui mais de uma página, ele 
relatando Como teria" surgido o nome desta 

- empresa. 
Voltando aõ--eomeçO-da questão, Seri"ador, 

"QUãfi:do surgiu essa idéia de importar da Ar
gentina; a Jnterbrás mandou uma equipe visto
riara situação do Pats à escolha das empresas. 
É por isso que eStá. colocada a questão; por 
que nenhuma dessas empresas foi conSide
rada? · 

No final, além de surgir a indicaçao da em
presa, teria sido encaminhado a um represen
tante da lnterbrás, e diante do Cmab' uma pro~ 
posta e-m Uni pàpel sem timbre.IstO tudo está 
relatado nessa resposta que o Milanez encami
nhou à Comissão. 

De minha parte, foi dada à Interbrás - isso 
foi colocado; há uma nota técnica ao Conselho 
sobre a importação, relatando essa possibi
lidade - e a lnterbrás st~.bmeteu a proposta 
e foj- dada, pelo Cinab, uma autorização em 
relação_a_um_a._referêncta de preços. Encami
nhou uma primeira proposta, a referência de 
preços estava alta e a referência de preços 
que foi dada era a de que a operação só era 
para ser feita Se se cons-égiiisse um preço 
igual ao preçO qUe tinha sido conseguido pelas 

importações reitas pela cõnCorrêilcia da CFP 
ou seja o mesmo' pre-ço postO no armazém. 

Então, aí, supunha-se que teria a vantagem, 
além de se_ conseguir o mesmo preço, da im
portação pOr terra, do pioneirismo. desafogar 
os Portos. --

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Foi 
V. s~ quem discutiu cOrri ã Marc Rich o custo 
da operação? 

O SR. JOÃO BPSCO RIBEJRO "'"' Não dis
cuti o custo da operação com a Marc Rich. 

O SR. RELATOR (Mauro BOrges) - Que 
significavam--a planilha de custos em papel 
sem timbre, identificação e a assinatura que 
v. s~ passou para a lnterbrás, orientando-a a 
procurar Marc Rlch, já que as bases _do con
trato já estavam definidas? · 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu não 
passei essa planilha. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Por 
que, no caso da compra do milho argentino, 
tOdOS os órgãos do Ministério da Fazenda não 
levaram em conta a nova realidade do mer
cado mundial, profundamente afetado pela 
nova lei agrícola americana, que provocou o 
movimento baixista dos preços internacio-
nais? · · · · -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO-Adeclsão 
do Conselho -parece-me que, em uma reu
nião -de 19 de julho - há uma nota técnica 
na reunião do Conselho, em que se analisa 
a conjuntura do milho e fala-se da importação 
do milho argentino. E o que se levou e se 

_ di.s<;utiu no __ Con_s_elho_ era que o milho tinha 
que ter o referencial de preços da concor
rência da CFP, e o ganho que se teriÇt c:om 
essa operaçáo era justamente aquele que já 
relatei, tanto ·que submeti a primeira proposta, 

- qUando chegou, à CFP para fazer uma análise. 
A CFP questionou a questão do preço, apre

sentou o preço -que havia sido cOnseguido 
na concorrência', e nós,. Seap/C'mab, retoma
mos para a Interbrás qual era o preço referên
cia. O que acOnteceu é que a CFP estava que
rendo questionar a decisão política da impor
tação, e havia sido tomada a decisão política 
da questão. Em questão de preço, foi o preço 
referencial da concorrência já feita pela CFP. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Dentro 
do nosso País, a CFP era conhecedora do 
fenômeno da baiXa, õ que nem- a-ssifrllbe 
garantiu a oportunidade de ser consultada. 

Aliás, a Seap, o Gnab e o próprio Ministério 
da Fazenda recusaram-se a aceitar as ponde~ 
rações da CFP sobre a impropriedade de se 
comprar milho argentino tão mais caro. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBE:IRO- O milho 
argentino não foi Coinpfãdo mais caro, foi 
comprado dentro dos parãmetros da CFP. 

_O_que aconteceu, Senador, é que haviã uma 
definição de conselho de política_ definida, e 
os órgãos setoriais têm uma visão setorial. 
São aqueles conflitos que existem. A CFP ela 
tem uma função de proteger a produção. En
tão, essas ponderações da CFP sãO --pontos 
de vista setoriais, mas no- conjUnto do abaste-
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cimento, muitas vezes prepondera outros fato
res que não esse especificamente setorial. 

O SR. RE.LA.TOR (Mauro BoTges)-OS pre
ços pagos pelo milho importado implicaram 
na alocação de recursos na forma de subsidio? 
Eu pergunto, se os preços pagos pelo milho 
aregentino implicaram na alocação de recur
sos sob a forma de subsídio aos importadores. 

O SR. JOÃO BOSCO RI6EIRCT,..;. Foi colo
cado, no que tange à minha área, uma autori:.. 
zação para compra dentro de um referencial 
de preços. Agora, tomo iss_o compatlbi][zou 
com o mercado interno, isso é um processo 
de análise. 

O SR. REL'.TOR (Mauro Borges)- V. S• 
se lembra da díferença de preços entre o pro
duto nacional e -o importado? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -'- Não te
nho, agora, esses dados. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O aS
sessor, por favor, tem ar essa anotação? 

O SR. ASSESSOR ~-A diferença, exãta, 
no momento nós não temos. Mas era sabido, 
na época, que o produto importado era m"ais 
caro do que o produto nacional. A questão 
que se coloca é: que autoridade do Governo 
zelou pelo interesse do tesouro? Porque tinha 
que ser alocado recurs-os para cobrir essa dife
rença, diferentemente das importações de ou
tros produtos, como no caso da carne, se pen
sava, na época, que haveria até um ganho, 
de onde surgiu a história de neg6do da China; 
estávamos importando carne mais barata do 
que a carne doméstica. No caso do_ milho, 
nitidamente estávamos comprando um pro
duto que teríamos que vender aqui àentro 
com grande prejuízo para o tesouro. Agora, 
a questão é que, até hoje, não está claro ainda 
que autoridade do Executivo zelou pelo inte
resse do tesouro ou mesmo tenha é;!locado 
esses recursos no âmbito das leis orçamen
tárias do País. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Mos é 
preciso esclarecer que o problema era o de 
abastecimento. A falta do milho inviabiliza todã 
a avicultura e a suinocultura. Um frango cor
responde a 60% ou 70% de milho. Então, 
é um problema de decisão ·estratégica, e por 
isso o Governo tinha orçamentos específicos 
para estoques reguladores. A compabbiliz.ação 
do valor de mercado com o valor da produção 
é o que devemos procurar, mas pode haver 
no momento da conjuntura que isso difere, 
em tese. 

O SR. RELAIOR-TMãUfo BorQes) - Mas 
V. S' falou com toda correção ,;...._ que grande 
parte dos consumidores estavam na zona sul 
e que a compra na Argentina seria uma vanta
gem, por- causa da proximidade. -Foi V. S• 
quem autorizou o deslocamento do milho ar
gentino do Rio Grande do Sul e dos Estaaos 
vizinhos para o Nordeste? Isso inviabiliza aque_
Ja idéia de proximidade. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não me 
recordo especificamente, maS foi tratado nes~ 
se problema do abastecimento do Nordeste. _ 
O Nordeste, a titulo de emergência, houvedes-

Jocamentos. O detalhe da operação, não me 
recordo, se ficou no âmbito específico da Seap 
ou de outra área. 

OSR. RELATOR (MaurO Borges)- Como 
V. 5' aVália o washout do milho argentino, 87 
mil toneladas de milho. COmo V. s~ avalia o· 
washouf? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu não 
tratei dessa questão. 

O SR. REL'ITOR (Mauro Borges) -Mos 
V. 5' era o coordenador do Cinab. Quem trata-
ria, então? -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Esse pro
- blema eu não tratei, Senador. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não 
sabe de _quem foi a responsãbi!idade, dessa 
devolução? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não foi 
na minha fase. 

_ Ç) ~~- RELÃTÇJ~ (~uro Borges) - Isso 
é de muita importância, porque acarretou pre~ 

·juízo no País; V. s~. então, não se recorda como 
ocorreU? -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Possivel
mente deve ter sido_ após a minha saída do 
Conselho. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- De que 
fontes provieram os recursos do T escuro Na~ 
ci.onal para pagar o washout? Empréstimo in
ternaCional, erriissáo, o Sr. também não está 
a par disso? 

~. O~SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Eu não 
eStoU a pai. · 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Corria 
V. 8' avalia o washout do milho americano, 
C:incjüenfa mil toneladas? Esse washout foi 
provocado_ pela ci:Jegaqa d~ nossa safra, ao 
contrário do. que. se qizia, _foi ml,lito grande, 
então, acarretou cancelamento de_negócios, 
devolução. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Nessa 
fase deve ter sido posterior a minha salda. 

O SR. REL'.TOR (Mauro Borges)- O As
sessor poderia esclarecer se estava no período 
do Dr. João Basco? 

O SR. ASSESSOR- A operação de cance
lament9, ~vo engano meu, também em rela~ 
ção às datas, já foi feita mais para o fmal do 
ano. CQmP ele d~r_& qUe saiu em setembro 
da Secretaria Executiva; mas continuou como 
assessor do Ministro, pelo menos estaria pre
sente, eu não sej se ele continuou como asses
sor em assuntos diferentes de abastecimento, 
mas a operação do cancelamento talvez tenha 
sido posterior a setembro. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Vamos 
fálar agora sobre o arroz. 

Por que no caso do arroz a Seap e o Cinab 
resolveram ampliar o prazo de entrada do pro
duto estrangeiro 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO-'Até quan
_d_çi ~1) estava na secretaria houve apenas uma 
ampliação, que foi discutida com o Ministro 

Funaro, para pequenos importadores e para 
aqueles que já tivessem com a mercadoria 
embarcada. Exrste, eu não seJ bem os deta
lhes, mas houve apenas uma ampliação de 
um assunto referente à plantação de arroz. 
E com essa ampliação do prazo já estava fora 
e eu já tinha deixado a secretaria. 

. ~ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- No dia 
30 de novemórO de 1986, V. 5' ainda estava 
Já na Cinab, não? o sr. saiu em" outub.ro? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Efetiva'~ 
mente eu saí !lo i_ilíqO· de Qutubro. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Havia 
uma data final, 30 de setembro d~ 86, para 
a entrada do produto importado, para não pre
judicar o escoamento da safra nacfonal, que 
geralmente _começa a ~er colhida meses após. 

O SR:JOÂ0~60SC0 RIBEIRO -Até quan
do eu _estava, essa discussão houve no sentido 
de, como não era_ responsabilidade do impor
tadOr a queStáõ-dos portos, os portos estavam 
com dificuldade de embarque, aqueles navios 
que já estivesserp .nos portos se poderia con
ceder. Mas essa (oi a única questão ·que eu 

_tratei em tennos gerais. Possíveis ampliações 
pré-determinadas, não fui eu que tratei. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Mas 
V. Sa' estava saindo nessa fase? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -· Como 
foi posterior a 30 de setembro e eu saí na: 
primeira semana de outubro, isso deve ter sido 
tratado posterior a ininha saída. 

. O SR: RELATOR (MaUro Borges)~ QUenÍ 
foi resp_onsável peta iTiuâirnÇa do COn-ceito es
toque regulador de arroz, de 45 para 60 dias? 
Foi isso que permitiu ·a vOlume a ser impor
tado. Quem foi responsável pelo esticainento 
do prazo de_ internação? Não sabe? Era de 
45 dias e passou para 60. 

o SR. JOÃÓ BOSCO RIBEIRO-' A interna
ção do produto, 45 dias a partir de quê? 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)..,....- A mu~ 
dança do conceito estoque regulador tinha 
qUe set _dentro de um prazo de 45 dias e aí 
passaram para 60. Nao foi no tempo ·da sua 
gestão. 

O vo_to no 3, em 6 ocasiões, deixa em branco 
o- espaço preservado ao preço, 4 das quais 
matérias de deliberação~ Ele deixava em bran
co um espaço de preço no voto. Quem prepa~ 
rou tal voto e __ quem apres_entou ao Ministro 
Funaro para que_assinasse? 

O SR. JOÃO BOSTO RIBEIRO - O"voto 
n~-3? 

O SR. REL'.TOR (Mauro Borges) - É o 
voto sobre a importação de arroz. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- De arroz. 
- Os primeiros votos, os que foram assinados 

no dia 7 de março, fOram preparados pela 
equipe do Ministro que trato_u do Plano Cruza
do. Eu os recebi para, aprovados ad referen
dum, serem submetidos na primeira reunião. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) ~V. S• 
foi responsável pela preparação do voto Cinab 
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n9 38, de 16 de setembro, que trata do ·desre
presamento do arroz nacional pelo excesso 
de importação? Isso já era do seu tempo? 

O SR. JOÃO SOSCO RIBEIRO- Possivel
mente estava. Estãva,- sirri. 

Não tenho os votos aqUi, mas poderia ·ver 
o detalhe. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)-Alibe
ração de 900 mil toneladas aos estoques e 
essa operação de desrepresamento. 

O SR. JOÃO BOSCQ RIBEIRO.__: Isso ai 
é um problema da comercialização do prod\J
to. Esse_ voto foi prepar~do pela Seap. 

O SR. RELATOR (Ma-Uro Borges) -=b VOiõ--
n-:>38. - - - - . 

O SR. JOÃO BOSl:O RIBEIRO- Foi pre
parado pela parte técnica da Seap. Na realidã
de, esses votos não chegaram a ser subme
tidos ao Conselho; os votoS submetidos ao 
COnselho foram até ao n9 35; -eles· foram aPr-O
vados ad referendum; esse, foi o preparado 
pelaSeap. ·- - -- -- -------- ---

0 SR. RELATOR (MaUrO B_Orges) -c. Foi 
V. 8' quem redigiu o Voto n" 37, liberando 
as importações indiscriminadas do pescado? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO"~ Náo. Até 
tenho aqui um relatório, q'ue apresentei ·aoS 
Ministros. Não me recordo bem; mas ex!stem 
alguns votos _estabelecidoS diretamente pela 
Seap, esp.ecialmente eSseS dé Setembro, -a par-
tir da últimB. reunião. · · ' · -

O -do pescado, não tenhO cOnhecimento 'de 
ter participado. ' .' ' - · _· -

O SR. RELATOR_(Mauro Borges)-O VotO 
n" 37 ainda foi do teffipo do Sr. Basco. 

O SR.JOÂO BOSCO RIBEIRO- É anterior 
ao do arroz, que foi mostrado aqui. 

Senador,-a questãO-que está subjacente ãí, 
por favor, é que o_ deàeto' que cria a seap
CiOab coloca a Seap pára Servir à Secretaria 
ExecutiVa do Cinab: Até qlle ·o- decreto seja 
reformulado -,-- e Isso- é feito em outubro -
a Seap fornece todo o _emb?samento técnico 
de procedimento para Secretaria Executiva do 
Cinab. Então; o fato de argumentar que foi 
a Seap que pfeparou, na verdade só confirma 
que o Cinab, a secretaria Executiva, era res
ponsável por esse tipo de coisa, p-orque o de
creto lhe conferia poderes para tanto; nào 
eram órgãos separados, que pudessem traba
ll:J.ar est~mque. Muito pelo contrário. A Seap 
tinha que se submeter, nas questões de abas
tecimento e Importação, às determinações de 
um cons_elho ministerial. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Sem 
dúvidas. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Então 
não é dizer que a Seap fazia e, portanto, a 
responsabilidade era da Seap. Pelo contrário. 
À luz do ·_deCreto, a responsabilidade era da 
Secretaria Executiva do Conselho lnterminis
terial. 

O SR. RELATOR (Mauro Bol-SeS)- Quem 
está a par disso é· o Dr. Basco. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Eu queria 
só esclarecer que havia, na premência, até 
a última reunião formal. os votos eram sempre 
encaminhados e, às vezes, havia votos enca
minhados ao Sr. Ministro que, como Presi
dente dO Coriselho, estava acima e poderia 
aprovar ad referendum. Os votos eram nor
malmente colocados na próxima reunião e ... 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Pois 
é. Mas, de fato, eu queria realmente saber .... 

O SR. JOÃO BOSCO RIBERIO - Estâ jus
tamente nesse intervalo entre a última reunião 
e a outra, que não houve. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O Se
nhor acha que -lO i- ã Seap que fedigiu esse 
vóto, naturalmente integrado na visão comum, 
liberando a importação indiscriminada do pes· 
cado. - - -

Teria sido redigido cOm a participação dos 
setores da Agricultura ou só da Fazenda, ex~ 

__ clusivamente da Seap? 

O SR. JOÃO B.OSCO RIBEIRO- Em rela
ção a esses vOtbs-'- e eu falo no _meu_relatório, 
que_ apresentei aos Srs. Ministros, que o sub
meti a 5 reuníões ordinárias do Consefhõ, com 
as quais produziram 35- ·votos, 16 alusões -
eSses votos intermediários que não tiveram 
oportunidade de ir ao Conselho, o Ministro 
houve por bem aprovar ad referendum da 
Seap, que exclusivamente levou. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges)~ O-Se
nhor sabe os resultados que isso acarretou, 
no mercado externo, eSse voto 37? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Aqui 
diz: "Segundo dados fornecidos pela Câmara 
de Comérdo de Oslo, os preços do bacalhau 
mais adquirido pelo Brasil (gadidade, gadus 
morrua) subiram, quando cotados em dólares, 
quase __ 80%, em função do voto 37. Houve 
uma má condução que provocou um aumen
to enorme, de 80% do custo em dólar." 

Vamos aoS-lácteoS. V.-S• Sabe que a Secre
taria-de Saúde de SãO Paulo obteve junto aO 
Cinab autorização para receber leite em pó 
desnatado dos estoques regulares de posse 
da Cabal, a preço subsidiado, a ser usado pe
los seus programas sociais. Sabe disso? 

O SR. JOÃO BOSCORIBEIRO- O proble
ma da distribuição de leite eu não tinha, a 
nível interno, partiCipação~ era a Seap que ad
ministrava esSa questão. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por 
que o pedido do Jnan não foi aceito? Por que 
o fornecímento à secretciila a e- S"aúde do Esta
do de São Paulo? Ela rião pode comprar a 
esse preço barato. Por que ocorreu esse fato? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Na verda
de, a nível da distribuição do leite e das cotas 
de leite, eu não tinha participação; isso era 
administrado pela SEiap. Ei"a um problema 
operacional que a Seap administrava. 

O SR RElATOR (Mauro Borges)- Há uma 
diferença enorme. A autorização para fornecer 

leite_ em -pó desnatado para a Secretaria de 
Saúde de_Siio Paulo partiu de quem? 

O SR. JOÃQ BOSCO RIBEIRO - Eu já 
disse que a distribuição do leite pelas compa
nhias hidratadoras, pelos programas sociais, 
era fe!ta dire_@rnente pela Se_ap. Era um pro
blema operacional. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Pela 
Seap ou pela Cabal? 

O ~SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Por um 
ato da Seap. A Seap controlava as cotas e 
a Cobal_ distribuía na verdade, eu não tinha 
estr':lt~~ para f~er isso. 

9 SR ASSESSOR --senador, com licença, 
por favor. Não está se discutindo a questão 
operacional de que laticínio que empresa dis
tribui. Está-se discutindo que a_ deliberação 
de entregar parte dÕ leite importaâo á SeCre
taria de Saúde de Sáo_.Paulo foi üma decisão 
do Cinab. Essa é uma decisão encaminhada, 
nesse Caso, pessoalmente pelo Depoente, que 
assill_a_{:;> Voto n" 22, de 1" de j_ulho de .1988, 
onde ele. propõe que a Secretaria de Saúde 
receba a parte. Então, não é possível que o 
Depoente j:>osSa alegar desConheCimento, 
quando· a màtéríã é a:SS:ínãàá por ele própriO, 
ti'o dia 1 ~ de julho. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO~ Deixe-me 
esclarecer. O que eu estava diz_endo ~,que 
a operacionalização da distribuição é feita pela 
Seap. ·a.uanto ao problema da decisão d_o_ 
Conselho sobre esse encaminhamento - es
tou me recordando - havia os programas 
sociais que se colocavam. Agora não sei o 
teor, náo me lembro do teor do Voto. Mas 
isso foi submetido ao Conselho. Quem opera· 
donaliza? Eu não tinha estrutura para distribuir 
leite a nenhuma companhia. 

o-SR. RELATOR (MaLifo Borges) -V. 8' 
sabe _que o lnan só ~btev~ aceSSO ao-_ leite 
em 
pó desnatado do estoque regulador do Gover

-no Federal através de uma operação trian
gular, da qual participou a Sab. I:: ·Uma cõisa 
muito estranha, uma empresa do Governo do 
Distrito Federal estar a par deSsa negociaÇão. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Acho que 
deve ser uma compra feita através da ilildaflva 
privada, sem ~ participação do Governo~ 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas 
houve uma tramitação completamente estra
nha. ASpan, que foi a firma vendedora, vendeu 
o leite à Sab, e esta o revendeu ao Inan, opera
ção essa que elevou o preço em 50% do leite 
para o Inan. Sabe-se, ademais, que essa opera
ção foi adredemente preparada para salvar fi
nan_ceirarilenle a Sab, naquela ocasião em crí
tica situação_ financeira. Esse é um assunto 
realmente muito sério. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - A nivel 
do Conselho não houve uma participação. 

O SR. RELATOR (M.iluro BorgeSl ..:.:..:: Mas 
umaoperação·que·deu essa margem não cha
mou a atenção, não sofreu uma fiscalização? 
É um negócio completamente fora dãs ri9r
mas, uma operação desse tipo. O lnan, que 
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é um órgão do Governo, cOrriprou uma· mel-
cadorta que o próprio Qovemo venaeu, com 
50 pOr centO de diferença?! 

O SR JOÃO BOStO RIBEIRO- Isso esta
va fora do âmbito da nossa atuação. Isso foi 
negociação, possivelmente, entre empresas. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - V. S• 
não tomou conhecimento desse caso? 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO - Nao to
mei conhecimento. 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) - V. S•, 
sem a necessária autorização do Onab, libe
rou a importação de produtos lácteos? O Voto 
n~ 35 diz: "Esta Secretaria executiva autorizou 
a aquisição de lácteos, que deu origem ao 
caso relatado pelo Sr. José Carlos, da Comis
são Especial da Casa Civil..." O período está 
um pouco longo. 

Eu queria saber se V .. 8' autorizou, seni a 
necessária anuência do Onab, a importação 
de produtos Iácte_os, na qual se diz - decla
ração sua mesmo -''esta Secretaria Execu
tiva a':Ltorizou a aquisição de lácteos". 

O SR. JOÃO BOSto RIBEIRO - Era a 
Seap que administrava essa questão dos lác
teos, inclusive os volumes. Era uma questão 
muito _complicada, porque o abastecimento 
de leite no País estava send_o_ fe"ito- quase que 
através de leite hidratado. Ehlao, houve, numa 
certa época, um levantamento dessas situa
ções, para consolidar, e foi submetida ao. Con
selho uma consolidação dos quantitativos re
lativos ao lette. Talvez seja isso que V. Ex" esteja 
colocando. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quer 
dizer, então, que foi feito mais ou menos auto~ 
nomamente pela Seap? · 

- ···o-SR. JOÂO BOSéO RIBEIRO ~Para vali
dar uma situação que tinha acontecido por 
PrOblema operacional. · 

O SR RElATOR (Mauro Borges) -A,gora, 
uma outra parte. No _episódio da compra de 
lejte em pó americano, através da Span, qual 
o_ envolvimento _da embaixada americana no 
n-egôdo? - -

O SR JOÃO BQSCO RIBEIRO- A nego
Eíci.Ção com- Os americanos _s·empre foi feíta 
através do CCC. E a embaixada americana 
semPre acompanhava._ · 

O.SR---RÊJ.ATOR (Mauro Bofges) -·Essa 
foi uma firimi-particular, que se dizia repreSen
tante exclusiva. 

-O SR JOÃO BÓSCO RIBEIRO - A Span 
recebeu uma delegação de "exclusividad_e da 
CCC, como o agenté c:ta CCC. Isto realmen~e 
àcoiiteceu: - -- · - · --

o sR. RELATOR (Mauro Borges)____:: O Se
nhor achou esse procedimento normal? 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO - Parece
me que é urna dedsáp a nível do· governo 
americano. Era _u_ma entidade estatal _ameri
cána,_que deu uma conciSSaO Pãra uma Com
panhia. 

O SR. RELATOR (Mãuro Borges)- Era uma 
entidade privada. · -

O SR. JOÃO BOSCO-RIBEIRQ- Essa é 
uma questão que transcende à nossa análise. 

--Mas o tratamento da negociação sempre foi 
feito na minha órbita, enquanto participava 
corrr a embaixada e com os r~pre_sentantes 
do CCC. A opera:ctonalização é que deve ter 
sido passada especificamente para a compa-
nhia. -- --- -- -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Não é -_ - -- .__ --. -
autonomamente. Não sei 0 que diz 0 Voto QSR.RELATOR(MaurciBorges)_-Aprópria 
n~ 35, mas deve ser a consolidação dos quanti- lnterbrás desmentiu isso, porque ela comprou 
tativos. da CCCieite em pó. Isso Prova realm-ente que 

-a Span não era autenttcamente uma repre"sen-
0 SR. ASSESSOR - S6 para esClarecer, tãilteeXCTusiva americana que a Interbrás fez 

vou ler um trecho, que é o segundo parágrafo compra. - -- -
do voto. O Voto n'-' 35 é do dia 28 de agosto, Por que V. St deu ordens para que a CobaJ 
proposto pelo Secretário Executivo e aprova- aceitasse da Span, além da parcela a e{a atrl-
do ad referendurri pelo Presidente do Canse- buída na aprovação das propostas de iicitação, 
lho. No segundo parágrafo se _diz: maiS onze mil toneladaS de Le"ite fora dOs- pro-

"No interesse da normalidade do abas- çessos de lici~ção?- - - - -
tecimento, esta Secretaria Executiva, da- o SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO _- IsSo foi 
da a exigüidade de tempo, autorizou, em por ordem dOPresidénte- do_ ConSelho. Na Ver-
caráter de emergência, mais algumas _ dade, a questão da Cobal precisa ser esdare~ 
aquisições de lácteos." cida. Houve uma licitação na qual se definiram 

Então, a questão que se coloca é esta: era algumas especifiCã-çõés, com explicações nas 
da competência da S_ecretaria Executiva-auto-_ - '-'- qUais a embalagem do produto ameri'l;ano 
rizar a importação de lácteos? O Seci'etái-lo -não-satisfazia. E-a cotação do leite americano 
tinha competência legal para fazer Isso? era menor, mas sob o ponto de vista_ fOrmal 

da lici~ç_ão não satisfazia._ _ 
O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Erã Um Reunimo-nos então com a Comissão, jvnto 

problema de complementação de navios. Isso com a Seap. A Comissão chego.U a ser reunida 
era sempre discutido com a Seap. Tinha que no Gabinete do Ministro para discUtir, e a poSi-
complementar. Então, esse_ voto foi justamen- çáo foi q~e haveria um mandado de segu-
te para demonstrar aqueles quantitativos, que rança, um problema jurídico, se re_al_mente não 
às vezes precisavam ser referendados pelo houvesse resp-ãldo no âmbito do edital da con-
Coliselho. éórfêriCia'para se fazer a mesma. 

O SR._ RElATOR (Mã"'Uro Borges)- Para ResÇieitõu-se O ~ditai, mas havia a· neces-
validar, não é? sidade urgente de mais leite. O trâmite de uma 

nOvã -11citàÇãQ -derri_~ildariá todo ~qUeie ·p~o
~S~o. ~tãó, o President.e do Conselho .deu 
ordem pai-a qlJe se ·CoinpraSse-9-leíte,-_ desde 
que a ftrma fixaSse o ineSino preço 'com· que 
havia entrado_ na- ç_oncor(ênc!a e i"lãp preço 
menor do que _o preçO de compra d,a conCor
rênc;-ia._ lssç foi oj:>jeto_ numa nota !écnica apr~

-~ntada na reunião seguinte nq "Conselho, que 
referen~~u .e~sa O!dem_ c!c;> Sr. JYUnistro. 

0.8R. RELÁTOR-(MaurO Borges)- Há uma 
determinação de V. S•, de 19 de maiO de 1986, 
dizendo que esse novo resultado da licitação 
da co't:npra de ·Jei~e. realizada pela Cabal por 
conta do aétdente de'Chemobyl. Em 9 _de ju
nho, v.~' volta- atrás e novamente inclUi os 
países da _Comunidade i;conô!llica Européia" 
na condição de-fornecedores da mercadoria. 

O que levou V. s~ a rever essa PoSição ori
ginal?. 

O SR JOÀó BÓSCOiliBEIRO- É preciso 
esclare,_cer Qem. Quando surgiu o acidente .de 
ChemObyl, houve um pânico geral. Não sabía
mos adirilensão_exat;;t. Levamos esse assunto, 
juntaniente corri a seap, ao Presidente do 
Conselho; expondo a situação. E a- deCisão 
foi qUe a -úilica fofma-. que teríamos seria a 
suspeósãO da: licitação. E suspendeU~se. No 
processo em seguida houve toda uma movi
mentãção ·intêrriaclonal dos países, os repre
s.erltántes da, Comunidade Económica Eúro
péia foram ao Ministério da Fazenda e reuni
rãm.:se co.rri O 'MiniStrO, _iogiCainente colocan
doo a questã_o _do escli3.redirieritõ: A _questão 
voltou.a rúvel do Presidente do COnselho, que 
jluto_rizou que se fiiesS~ nova licifaÇão,_ excluin
do' os países da Europa Offental, que estariam 
mais próximos do acideóte,já que-eles, repre
sentantes_ .da ÇomUnidaçle, tinham tr8zido a 
g_arantia da _dimens~o· do problema, 
_ Foi o~~:quãciÇna!rier\to, a_qu~le prjme_iro ni.O
rn~nto, por desconhecimento~ e_ pai-a segu
rança "foi suspenso. E nUITf s·egundo ri16ine"n
tp_, pela avaliéÇãci da conjUntUra, eliminou-se 
da concOiréitcia ·o_-Jeité _oiiUiídO cda-_í:;üropa 
Orierital. · · -

· O SR. RElATOR' (Mauro Borges) _,:, () Sr. 
Legra, portelefori~,_h~a __ ãdvertido _Que ã- ex
_clu.São de países europeus -d-a condição de 
f9rnec~ores pata õ edítal de compra do leite 
_em Pó pela Cobal poderia difiCultar a· negodéi.
"Ção da .carne -comunitária pelo Brasll? V._ S• 
estáa-·pardess·e:fáto2_· - -·- - --

OSR. JOÃO BOS(;P RIBEIRO 7- Noreáii
dade, e$e: era _ur:n prblema internacional. In
clusíve;_o próprio Itamarati partiç:ÍpoU: Era bas
tante_ difí,c[l, torn.ar.~:;;_e _.uma dé.dsã,O_ daquela 
envergadura. Eu SÇlUbe de notlci.as, mas díre-
tarp_~nte_não fl!i iriforÍT)ac!o, · 

·O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Então, 
quem assume-a réspoiisabmdade de importar 
o leite com _a c:ontaminaçáo aceitável, do pon
to de vista .de_saúde? Foi O Conselho ou V. 
S'? . 

O SR. JOÃO 'BQSCO RIBEIRO- Há duas 
questõ~s. A p_ri~eira ~ a de abrir uma nova 
liçitaç~o: Essa nOtícia que V. Ex~ ouviu, eu gos
taria ~e esc!arec:er bem. Decidimos, então, ern 
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conjunto com a Seap, ir ao Ministro, que to
mou a decisão imediata de suspender. Depois, 
houve os esclarecimentos_ intemq.c_ionais. S. 
Ex" autorizou-nos a abrir novamente _a Ucita
ção, porque precisávamos de leite, mas não 
de leite contaminado. 

Quando surgiu o problema da possível con
taminação, eu, imediatamente, em conjunto 
com a Seap, suspendi a entrega do leite, fiz 
uma comissão, para a qual foram convocados 
o Ministério da Saúde, a Organização Mundia1 
de Saúde e.universidades,-paraTazermOs uma 
análise da questão. Suspendeu-s_e o ·desem
barque _até que se analisasse _a questão .que, 
depols, foi verificada_jl,.uidicamente, porque o 
problema nuclear era privativo da -CNEN. Esse 
assunto foi tratado dentro das normas especí
ficas do setor. Logicamente o controle de qua
lidade é privativo dos órgãos específicos. Não 
se autorizou a importação de leite c.ontanii
nado; o que se autorizou foi a importação den
tro dos parâmetros espedficos. 

O SR. RELATOR _(Mauro' Borges) - V. 'S• 
assina o Voto n9 35/86 e declara, ln verbís 

"No interesse da nOrmalidade do abas
tecimento, com ·a objet(vo ·de comple
mentar a oferta no mercaJ:lo interno, esta 
Secretaria ExecUtiva, dada a exigüidade 
do tempo, autorizou, em c.aráter de ur
gência, mais algumas aquisições de lác
teos já realizadas e em curso.'' 

Pergunta-se: com b'ase no Decreto· ne 
921.408/86; de criáÇãO 'do' Gn.;~:b, é _cabível 
à Subsecretaria Executiva: autorizar a impor-
tação? ' 

O SR JOÃO BOSÇQ RIBEIRO- Essa p.er
gunta já está respondida, Compatibilizar car
gas de navios é um problema ligado à opera
cionalização. 

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -As autori
zações efetivadas por V, S• foram por carta, 
oficio, telex ou telefone? 

O SR JOÃO BOSCO RIBEiRO~ Normal
mente sempre é por telex. 

O SR ASSESSOR- Sr. Senador, só para 
contrapor o argumento de que isso é para 
acomodar a operação de cargas em navios, 
gostaria de ressaltar que esse voto estã pedin
do autorização para_54 mil toneladas de Lác:::~ 
teos, uma carga impossível de aComoda_ção 
em navios. Cinqüenta e quatro ma toneladas 
envolvem dezenas de navios, EntãO, -não é 
uma quantidade que sirva para acomodar dife
renças de carga, A expressão da quantidade 
são 54 milhões de_ quilos de produto. ~ uma 
quantidade muito grande para caber sob esse 
argumento. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Eu gosta
ria de esclarecer ao· Sr. Assessor que esses 
quantitativos ... 

O SR. ASSESSOR- O esclarecimento que 
V. 8' tem que fazer é à Més_a. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO '-- Descul
pe-me. Esses quantitativos levantados são os 
da importação. Possivelmente e_s_tá_ incJujcl_ª_?l 

autorização_ de anteriores. Eu disse desde 9 
iriícío -que isso foi para consolidar urna situa
ção. Deram-se os valores da importação. Na 
re~lidade, a autorizª'ção não é para esse volu
me. Esse voto - talvez a redação não esteja 

- preciSa.::: foi pára consolidar autorizações que 
tinham sido feitas e que já estavam possivel
mente ·embutidas em outros votos. Talvez te
nha que se fazer um levantamento. EU nãO 
autorizei esse volume. Isso foi para consolidar 
sf_tya_ç_Ç!es que não estavam_ previstas em votos 

_ anterióres. 

O SR RELATOR (Mauro Borges)- Quer 
dizer que o Cinab confirmou_ todas a_s provi~ 
dências_de V. 8'? Houve confirmação_de al!to~ 
rização da sua iniciativa de autorizar? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Isso foi 
submetido ao Conselho, que aprovou esse vo
to, -O qual está aprovadO pelo Presidente do 
Cons_elho, anteriormente._ Talvez .aí $~~ ~m 
problema de redaçáo. 

__ A_ Str ASSESSORA - Eu ·quero colocar 
wna poSição já levantada aqui, na CPl, antes. 
A própria Cabal alega que esse voto veio para 
ratificar a licitação reali~çia por ela, porque 
os quantitativos não fe<:ham. Então, a Cabal 
alega_ qu_e fez uma licitação de 43 mil tonela
das, mas que 35 mil foram au_torizadas através 
desse voto .. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Nós anali
samos autorizações do Presidente do_ Canse~ 
lho anterior. Anteriormente, esse voto foi para 
conSolidar situações anteriores. Isso,- eu r'tão 
estou desrrientindo. Houve licitaÇão pãra- a 
própria compra da Cabal, que possivelmente 
esteja insefida nesse voto. e que foi Uma deci
são do .Pres1dente do Conselho. Tanto, que 
ele assinou esse voto ad referendum . 

O SR. RElATOR (Mauro Borges) -:-Sr. Pre;~ 
si dente, já terminei.-- ---

O ·sR. PRESIDENTE .(Dirçe.u. Ç~me_iro)_
Nós agradecemos a· intervenção do Sr, Mauro 
Borg-es. Gostaríamos de encaminhar algumas 
questões em- que não conseguimos 'Verificar 
a sua clareza necessária para o desenvolvi· 
menta dos trabalhos da Corniss_ão. Portanto, 
vamos retomar aiQurTias coisas que já foram 
_aqui indagados pelo Senador Mauro Borges. 

Durante todo o desdobrarriento do trabalho 
da' Conlissão, ti_ll~m10s _difkuld~de eyn obter 
claramente ã -fõrffia- e os--encaminhamentos 
gue resultaram na participação da Sogevian
des nesse consórcio, Ficou. .~:epetidas vezes, 
aqui na Comissão, registrado que não foi da 
responsabilidade da lnterbrás essa qualifica
ção e esse encaminhamento. Tanto é que, 
no dia_ 8 de maio, a Tnterbrás, através da sua 

- Diretoiíà, apiovou; pela nota técnica, depois 
de evidentemente examinados todos os entor
nas da questãO, _o nome_d-ª---e_rnpresa Socopar 
que, no dia 13, cinco diã.s_depois, trouxe para 
a i-eunião dó Cin;:~.b essSa ·qualificação, este 
encaminhamento, 

QU.ãndo se efetivo_u .a._reunião, no dia 13, 
havia já uma pessoa representando a Soge
viandes s.entada à mesa. Tinh.;~ que ter havido 
um entendimento e um encaminhamento de 

natureza oficial, para que estivesse já um re
Presentante dessa efnpresa que passou a faz~r 
parte_c;!_o consórc:;i<:?·_~«:.ntada à mesa~ De modo 
que nós precisaríamos, para o esclarecimento, 
e é de respoTisãbilidade de V. S' esse esclareci
mento, pois era Secretário ExecutiVo-do con,;
selho,- dos detalhes que justificaram ou que_ 
ernbasar81_T'! a_jresença dessa nova_ empresa 
como parte do consórcio da aquisição de car
ne, como operadora do mercado eur!?peu. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Vou pro
curar esdarecer·o· que eu já disse, 

'Na realidade, houv~ uma dete~mi!"t~ç~o ~dp 
Presidente do Conselho pela não exclusivida
de. Ele insistiu num mínimo de três empresas,
contraditandq a lnterbrás, que qUerià ã- uni
dade. 

Essa emp~esa ~presertou·se ao Miry;istérlo 
da Fazenda; ela não foi imposta. Na realidade, 
naquele dia, não s~ _ fez_ negociação alguma 
com essa empresa. O que houve foi que, num 
primeiro instante, foi passada à lnteibrás a de
terminação superior de que se analissasSe es· 
sa empresa que possuía ligãÇõEiS importarites 
e poderia dar um grande retomo ao Brasil. 

Nada mais disso- foi feito. A negociação e 
a formação do consórcio foram privativas da 
lnterbrás no processamento da operação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu U:!rneiro) -
Quem- (ez cantata com ô Jl.\inist:ério da Fazen
da? Quajs. qs repres~ntantes? Qu"e Pessoas 
r~pr~sentavam essa empresa nesses cantatas 
prelimil)ãreS?. -

O SR. JQÃO.BOSCO RIBEIRO·- Havia, 
naquela ·oportunidade, um repfeSéntarite -
não me recordo quem era - que "se apre
sentou_ à lnterbrás, uma vei Cj:Ué hàvia úma 
informação superior de que se-tratava dê Umã 
etnpresa i::jue t11lha uma oferta de cOnti"apar-
tida importante para o Brasil. · 

O ·sR. PRESIDENTE (Dirceu CarnelrQ) ~ 
Esses procedimentos. de_ qualificãção _de _uma 
empre521 a níveUnternadonal ~ algo que -de
mora ·algum tempo, 

O SR. JOÃO BOSCO Rii3EIRO -Senador. 
nós não qualificamos essa_ empresa; não te-
mõs neni estru_tura para isso. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Perfeito. Então, acolho a observação, mas 
continuo encaminhandO a- neces_sidade parei, 
num tempo ·mínimo, proceder-se ·à qualifica~ 
ção de uma empresa a nível internacional. Pelo 
que consta dos depoimentos, não se cons
tatou esse tempo passivei. Desde que a lnter
brás aprovou umã p-articipante, a SOcopar, 
veio para Brasilia e, nessa reunião do Conse
lho, já estava a outra parttdpante. 

O SR JOÃO BOSCO RIBEIRO -l'!ão esta
va. Nclo houve- reUniãO do Conselho. Não-hoU
ve reunião nenhuma operacional Houve a 
apresentaçã:o-de um representante, que estava 
naquele momento circunstancialmente. 

O SR_ PRESJDENIE (Dirceu Carneiro) -
Ele estava circuristancialmente presente? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Estava, 
mas a essa reunião do representante que esta-
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va interessado no processamento e se apre
sentou à lnterbrás, mas na:o tivemos, nesse 
dia, nenhuma negociação. A negociação foi 
posterior à formação do consórcio. 

O -sR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Estando presente a uma reuniáo dessa impor
tância, envolvendo tais decisões, ou pelo me
nos encaminhamentos_ de decisões, quem o 
teria convidado para participar, para sentar-se 
à mesa, nessa reunião, quando não havia sido 
qualificado ainda, segundo a sua afirmação? 
Essa segunda empresa não havia sido qualifi
cada, mas já tinha um representante lá dentro? 

O SR. JOÃO BOSCO RIB.E!RO- Eu insisto 
em dizer que houve a apresentação à Interbrás, 
que avaliaria. 

ú SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)-
Nesse dia 13 é que foi apresentada à Interbrás 
essa segundé! altem_ativa? 

O SR. JOÃO BOSCO RIEIERO - Exala
mente. Inclusive se indicava que a Interbrás 
deveria procurar a decisão do Ministro,- que 
era para se colocar pelo menos três empresas. 

Posteriormente, a Interbrás voltou à coloca
ção de que era muito difícil, que tinha conse
guido uma solução de uma unidade. Fomos 
então levar ao Ministro novamente a questão, 
que ratificou a posição de ficar com duas em
presas. Não conseguimos aiil.da esclarecer em 
profundidade esta questão, porque existem 
declarações- explícitas, por mais de- uma vez 
citadas aqui na ComissãO, ói.i po-r escritO, OU 
por relatório-,_ que não foi a Jnterbrás, não _é 
da responsabilidade da Jnterbrás, não foi ela 
que apresentou esta empresa operadora do 
Mercado Coinum Europeu. E-quando se refe
re a que ela estava participando do consórcio, 
foi um ~t9 posterior a esse dia em que, inclu
sive, ela participou de reuniões oficiais. Eu 
gostaria de .saber, nos nossos relatórios, se 
temos mais detalhes oportunos para serem 
lembrados_ aqui neste momento, para que isso 
possa contribuir para o esclarecimento. Con
voco, então, o nosso assessor para este re
gistro. 

O SR. ASsESSOR:...._ Creio que pode Contri
buir para situar especificamente a questão é 
que no dia 8 de maio a Diretoria da lnterbrás 
aprova formalmente uma nota técnica do se- __ 
tor competente da empresa para que uma 
única empresa fosse candidata ao contrato. 
No dia 13 _de maio, em reunião em Brasüia, 
a lnterbrás comunica que escolheu apenas 
uma empresa. Ainda neste dia 13 à lnterbrás 
é apresentado um elemento da empresa So
geviandes. No dia 15 de maio, portanto dois 
dias depois da reunião, há um mandato formal 
da [nterbrás, qualificando não só a Socopar, 
mas também a Sogeviandes. Então, entre a 
apresentação- da Sogeviandes à lnterbrás e a 
expedição do mandato formal em nome das 
duas companhias decorrem não mais do_ que 
48 horas. Esses sâo Os dados cronológicos 
da definição. Em 48 horas a Interbrás recebe 
a notícia de que uma segunda empresa iria 
entrar e expede um mandato formal creden
ciando~a para que fosse feita a negociação. 
No dia 14, um dia depois da reunião, há a 

expedição de um telex do diretor Corbelini 
da lnterbrás, dirigido ao pr. '=João Bos.cp Ribei
ro; o telex é do dia 14 de maio e tem o número 
190.099, rrien~iorianáo-Já as condições, pe
dindo aprovação para o mandato formal que 

- ele -expediria no dia seguinte. Quer dizer, no 
dia 14 já estava certo que a Sogeviandes iria 
entrar. No dia 13 há a reunião, no dia 14 o 
Diretor Corbelíni pede que o Secretário Execu
tivo aCeite o formato do mandato e no dia 
15 a lnterbrás expede para Paris, em nome 
das duas empresas, o mandato formal. Então, 
poderíamos concluir que o prazo de negocia
ção_ para aceitação da lnterDrâs foi entre o 
dia 13 e 14. Portanto, 24 horas. 

O SR. PRESIDEI"'TE (Dirceu Carneiro) -
Uma vei iaentificados os períodos de tempo 
em que aconteceram os fatos, gostaríamos 
que V. 8' detalhass~ um pouco mais essa 
questão, para o esclarecimento desta Comis
são, já que esta responsabilidade vem sendo 
apontada por outros depoimentos aqui regis
trados, que fica no âmbito do conselho de 

_ y_._§:; o:Secretar~ "EXe<:Utivo. 
O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Creio que 

já esclareci toda esta questão que foi c_ondu
zida - já o dlsse - c:om a participação do 
Presidente do Conselho, da Seap e do Onab. 
É necessário que se coloque que havia uma 
Premência de tempo. Houve uma colocação 
para a Jnterbrás em relação a uma empresa 
qL;Je tinh~ sido apresentada., O fato de a lnter
brás ,ter aprovado é porque possivelmente 
achou condições de aprovar, porque essa em
presa tinha qualificações. Tenho a palavra da, 
lnterbrás na avaliação da operação de que foi 
muito. positiva a entrada das duas empresas 
qUe, inclusive, reforçou e deu mais credibi
lidade e agilidade. à operação. Não sei se essa 
agilidade possa ter_ trazido algum prejuízo à 
própria operação. · 

. . . 
O SR_ PRESIDENTE_ (D_irC:éu- CârTieiro) -

A Jnterbrás, sempre que inquirida por esta Co
missão, através de suas autoridades, conside- __ 
rava-se sempre executora de decisões. Portan
to, ela executou a qualificação de uma empre
sa, quando lhe foi ~ssim solicitado, e "ela lnc;'luiu 
esta Outra, rlão porque ela tenha chegado a 
um en-rendimento e à sua qualificação, mas 

-ela executou uma determinação superior. É 
o que eles têm registrado aqüi riOs 'depoimen
tos. Ela, portanto, não acolhe esse argumento 
de que trabalhou e qualificoú uma segunda 
empresa; ela recebeu uma determinação. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Não ti
nhamos .estrutura para faz_er essa avaliação; 
já repeti isto. E tanto esta empresa deve ter 
tido a qualificação, que até na segunda opera
ção ela foi incluída novamente. 

Esta colocação da empresa refletiu de uma 
análise a nível de apresentação; de apresen
tação.d_e _uma empresa que __ tiilha se apres~
tado Com todã a clareza! ISso foi colocado 
·com clareza! Se houvesse alguma coisa assim 
espúria,_ não se colocava com aquela_ clareza 
que se colocou, para ela fazer a análise, porque 
a empresa propunha determinados retornos 
ao País, como a própria Interbrás, depois, ava-

Jiou a operação e acreditou que teve esse re
tomo. 

O SR PREsiDENTE (Dirceu Carneiro)-
Também por palavra de diretores e do próprio 
Presidente da lnterbrás, que é o Diretor Execu
tivo dessa_ empresa, ele avalia, em depoimento 
muito rec-ente, que não houve qualquer ganho; 
e istO- também contraria a sua observação. 
E1e depôs, aqui, dizendo que não houve qual
quer ganho por acréscimo desta empresa. 

Por outro lãdo, a questão da quota Htlton, 
também, que foi um dos argumentóS coloca
dos por V. s~. de que eSta-empresa teria condi
ções, "cacife", -para· negociar ·a quota Hilton, 
não conferem com os depoimentos que esta 
COmissão fEirt1 tomado e tem recebido, porque 
esta questão da quota Hilton era L!ma questãO 
diplomática do nosso- encarregado de negó
cios em Bruxelas muifo antiga e que, num 
:determinado momento, esta representação 
prasileira viu opOrtuna' a inclusão da contra
IBrtida, e foi \Jma ,vitória, inclusive, diplomá

_li~a. De mqdo q!Je não constÇl nada que tenha 
Sido uma empreSa que, de modo ffiuito parti
cular, tenha alcanç~do isto, inclusive, pela for
ma como a mesm~ foi também. admitida. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Na reali
dade, a quota Hilton era uma luta antiga, e 
não nego a afirmação do Sr. Seil"ador, de que 
foi uma vitória diplomática muito _importante. 
O que aconteceu foi· que, nci bojo dessa nego
ciação, houve um ?oll)atório dt; fator~s.P.ara 
a obtenção. Talvez_ não s~a o determinante, 
mas foi conseguidÔ, ·no· bojo d~s~à l).e:gocia
ção, a quota HiltOn. ' 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Por outro ladO, a qUeStãO da idade da came. 
Os contratos que forãm assinadOs· cóm as 
duas operadoras estabeleciam carne, no máxi· 
mo, de 18 meses de idade de abate. · 
' O regulamentoli que o Senador Mauro Bor
ges já fez referência era claro, corho dizem 
os eyropeus, gostam de ser nesta questão de 
.n~gócios sob fl- .forma_ de leilão, que a came 
a ser entregue nesta Çlperação, ~ eJa era espe
cífica para o Brasil, ela era a carne mais velha, 
porque ísso está ·escrito no regulamento; a 
·carne não é a carne mais velha do período 
de 18 meses; era a carne mais velha do esto· 
que estratégico, <!final, do Mercado Comum 
Europeu, dos estOqUeS de intervenção. 
. De modo que, lá, isto era muito ·claro, e 
os próprios dii"etofes do Mercado Comum .Eu
ropeu, em depoimento perante membros des~ 
ta tõinissâo, confirmaram que· era ·a carne 
mais velha que -eles tinham lá, porque isto 
·era um regulamento público, claro, e que eles 
hão tinham nenhum motivo de negar ou dei
xar de qualquer outra forma senão claro e, 
portanto, neste aspecto, houve um descum
primento do contrato. 

Gostaríamos de saber, especialmente rela
cionado com a inspeçâo sanitária. Esta inspe
Ção sapitária não fOi feita somente Pela neces
sidade de urgênéia' da operação, inspeção sa
nitária demora muito, atrasa o embarque, ou 
foi algo rápido, convencional, normal, comum, 
~. portanto, não sendo inspedonada _a came, 
ela veio fora dos contratos. 
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O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- É preciso da inspcção qUe, inclusive, pode ser feita na 
esclarecer que a informação que tive, quando che_gªçia a posteriori, e a in5:peçáo foi feita, 
parttdpei do trabalho, inci_J,l_s;ive, do pessoal inclusive, na EUropa com os veleiinários brasi-
técnico que especificou a carne, a informação _!eiras. 
sempre era de que a carne era de 18 meses. 0 SR .. REW\TOR (Mauro Borges) _Pelo 
Esse é o contrato que eu tehho conhecimento. que eu sei, os veterinários brasileiros não ins-
Estou tendo conhecimento dessa outra infor- pectonaram. Se valeram dos exames feitos pe-
mação ... agora, a inspeção sanitária, a que los técnicos da CEE nos países de origem. 
já me referi, que foi dada alternativamente aos 
países de origem, foi para inspecionar as con- _ Ó SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Até per-
dições da especificação que foi fiXada por nós. que por informação que tínhamos e aí é priva-
Houve uma especificação. tive da área, é que havia um acordo interna-

cional; o Brasil é exportador para a CEE e 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - e importador também. Há um acordo interna-

Nessa especifiCação eStava a Tda9.e da carne? cio na! de técnicos, para a aceitação. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- Estavam o~ sR. RELATOR (Mauro Borges)- Então, 
definidoS os 18 meses. ls$0 fài d&ró-e discu- para que a comissão brasileira foi lá? 
tidas a rúvel técnico essas condições, tanto 0 SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO ----:Eu não 
que no contrato deve constar __ e_sse dado. 

posso me aprofundar neste assunto~ mas é 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- umanormageralqueexistedainspeçãocomo 

O contrato constou, reconhecermos essa afir- foram veterinários aos Estados Unidos etc. 
mação como verdadeira, só que o regutamen- Nos -casos, alternativamente. poderia ser usa-
to do Mercado Comum Europeu não tomou do este aco_rdo íntemacional como foi usado 
conhecimento porque, segundo eles, nem é para os embarques imediatos, mas isso cabe 
praxe tomar conhecimentos desses detalhes à autoridade sanitária brasileira clceitar de uma 
contratuais de uma operadora com o destino forma global ou parcial. 
que vai ter o produto. Eles têm um regula- o SR .~!DENTE (Dirceu Carneii"o) _ 
menta e daquele regulamento é que preside Bom, v. S' diz então que a decisão de inspe-
a operação, e não um contrato que a empresa cionar ou não a carne por ocasião do _seu 
tem com o_Brasil. com a Cabal, com a lnter- embarque é do Ministério da Agricultura. É 
brás, com qúalquer outra coisa. Porque deste esta a autoridade responsável por esta ques-
documento eles não tomam conhecimento, tão. 
e nesse regulamento fica claro que a ·carne 
retirada -do .estoque de intervenção- -é a carne O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO --Sim, na 
mais velha, porque esta é a regra do jogo realidade houve uma decisão da _qual parti-
deste regulamento; de mpdo que isso -é algo cipou o t-'\inistério da Fazenda que foi aquela 
que esta Comissão Já tem Como verdade, que emerfjencialmente no primeiro embarque, 
a carne foi a mais velha. mas não houve em· nenhum momento a libe-

Queremos S&b~ como é que as autoridades ração da inspeção, hou:ve a aceitação do ates-
brasileiras receber~_m este produto que não tado que pode ser verificadO ou se fazer a 
era o produto, que_ não preenchia as especifi- inspeção a quaJquer momento. 
cações tóntratuai$ e, portanto, af, tem a ver o SR. PRE_SID_ENT_E (Dirceu Carneiro) -
com o preço do produto, com uma série de Sobre algum detalhe de _entendimentos que 
circunstâncias, com a qualidade do produto obrigatoriamente não foram feitoS pela lnter-
e outras _colsas.que todos que lidam com essa brás e que teria quê ter sido feito no âmbito 
área sab.em quais são? _do Conselho, Onab/Seap com esta empresa 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO-:-:- Sr. Sena- européia, e isto se constata que foi feito porque 
dor, no meu âmbito não tinha estrutura de estava aqui um seu· representante que tem 
fiscalização de fazer esse controle. Cada órgão domicílio na Europa. Portanto, ele se deslocou 
tem as suas condições específicas de fazer de lá antes do dia 13 para estar aqui no dia 
tal controle. o meu conhednlento- da idade 13. Queln fez esteS cantatas? 
da carne é de 18 meses que foi a especificação o SR. JOÃO .BOSCO RlBEIRO - Eu não 
definida no âmbito da deCisão. Sei:-------

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O SR. PRESJDENT~ (Dirceu Carneiro) -
Quemdectdesobreainspeção?Quemliberou Não há nenhum conh_écimento deste_ tipo de 
a inspeção de embarque da carne na Europa? cantata. 
Pelos veterinários brasileiros? Que órgão libe~ q SR. JOÃO BOSCO RIBElRO _ Não, eu 
rou? não tive. 

O SR. JOÃO BOSCO RlBEIRO- Houve, O :SR. PRESIDENTE .(Dirceu CarneirO)--:._ 
como já disse, a inspeção é privativa da Cipa, A primeira vez que v. S* tev:e. cantata c;om 
que é um órgão do Ministério da Agricultura, algum elemento quando ~oi, nesta cronologia? 
produtos animais. Já historiei aqui a neces~ _ 
sidade do embarque imediato da ~me. Não -- -- o-·sR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - FQram-
houve, em momento algum, a Jiberc;ção de me levados elementOS da empresa, catálogos 
inspeção. Houve uma, emergencialmente, pa- da empresa, mas nãO tive cantata. 
ra no embarque imediato da cam.e, uma acei- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei~o) -
tação dos atestados das autoridades sanitárias Pela sua assessoria? Foi levado pela sua asses-
da origem da carne, que não é uma liberação seria? " 

O SR. JOÃO BOSCO R1BEIRO ...,--Não, eles 
tíveram coritatã-Cofiiigo;ToraJ1llá, rião identi~ 
fico quem ... hoje. Forarn~me repàssadas as 
informações da empresa que eu repassei pos
teriormentE: Para a Ji:lterbrás. 

-o·SR .. PREsiPEÍ'iTE (Óirceu CàrTiefrO)
E qual a autoridade brasileira que convidou 
o elemento, o representante desta empresa, 
para uma reuJ1ião oficial de convocação públi
ca no dia, l} de rn~o? Àlguém tem que ter 
convidado. Ele não pode ter invadido, senão 
nós teríamos que chamar a polícia. 

~ b sR. JOÃO BOSCO RIBEIRO ~ Não há 
Um convite. _Houve aquela colocação, . como 
eu já disse, parã a" Interbrás, que havia essa 
empresa ·que tiilha se ·apresentado e que se 
fiiesse avaliação de_Sta. No meu âmbito. S.El re
sumi!-l.a._~ta questão. 

O: SR.__PRESIDENTE (Oil:ceu CarneirO) -
E ninguém convidou, não houve nenhuma 
autoridade biasileira que convidasse este re
preseritante para estar em uma reunião oficial 
-do Conselho? 

O:SR. JOÁO BOSCO RiBEIRO- Não hou
ve reuni~ó àficial do COnselho ... 

q-sR-PR:ESIOENTE (DirCI~u Carneiro) -
Mas no _dia 13 de rTiaio não hõuve uma reUnião 
em _qu_e _a_interbrás.trouxe e comu_n_icou qficial

--- m_ente que tinha qualificado uma empresa. 
Não houve reunião? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO .~ lJquve 
reunião a rúvel operadoilal da Seap; dos Se
cretári_QS, com a.lnt~ri;>rásj não houve reunião 
do C~mselho. 

O _SR._ PRESIDENTE (Dirceu carneiro) -
Houve urna reunião sim:.lnterb_rás, Secret;irios 
e o_~Conselh.o. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- ... 

. a·.SR. PRESIDENTE (Dirceu Caneiro) -
E nesta re_wiião nãO ~tava_ presente Õ repre
sentante desta nova empresa? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Não, não 
estiava presente. Posteriormente o represen
tante foi apresentado à lnterbr<;\5. 

0- SR._ PRESIDENTE; (Di{Cel,l.<:;ameiro) -
E este_ pOsteriormente ... é quanto terrfpO? A 
tarde? Duas horas depois? Depois do meío
dia? Já .qUe a-reunião fof de manhã. 

· O SR. JOÂO BOSÇO R!!'lEIRO - Eu não 
sei. Não me recapitulo aqui do cronogrãma 
de horárlos. -

O SR. PRESIDE"i'ITE (Diiceu Cameifó) -
DeV.emos a"i]lda perguntar inais sobre fsso. 

BOm, .qÜanto a ésSa questão' dO initho_ ar
gentino, _foi enfatizado aqui pelo depoimento 

- de v. s• gue_ a ií-.terbrás 'é que tem os· instru
meritos adequados para fazer a qualificação 
e_ a sel~Ç~!;) _ _de empresas que vão- operacio
nalizai.- produtos que o País tem- interesse. No 
Caso aqUi com a Argentina, o milho. 

COfu;t_a -que ·a_ lnterbrás fez esse trabaJho, 
fez as tomadas, Inclusive, certo~ nív~is de pro
pOstas, ela fOi até pfatfccimenle ã séleçã.o com 
propOstas já das empresas que- deVel'ic;irli ser 
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acionadas para importação do milho da Ar
gentina e que, no COriselho, nãO se -acolheu 
essas empresas selecionadas pela lnterbrâs, 
e se interpôs uma outra, uma terceira. Gosta
ríamos de receber esdar~cimentos, pelo seu 
conhecimento e pela Sua responSabüldade 
neste aspecto da questão que a<:abei de fazer 
referência. 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO.-A questão 
do milho argentino foi ariã1isada._Já que todos 
aqueles aspectos referentes ao _transporte por 
terra, por ferrovia da atlvidade pioneira, foi soli
citado num d_eterrninado momento, que a ln
terbrás apresentasse uma proposta referente 
a esta questão. E a prOpoSta apresentada pela 
fnterbrás foi objeto de diferentes negociações, 
em relação a isso ... , eu a submeti inclusive 
à CFP, submeti a questão da importação do 
milho argentino ao Consélho, através de notas 
técnicas. O assunto, na reunião no Início de 
julho, foi analisado novamente, e _desse pro
cessamento -é- que reSultou a definição da Im
portação. 

O.SR. PRESIDE~- (Dirceu Carneiro) -
Perfeito? Quanto ãos_ m~canismO$ de impor
tação, o exame.das necessidades, a:s questões 
estratégicas de. transp-orte e situação geográ
fica de pleno acordo._ O que não chegamos, 
ainda, é a operadora dessa negociação. Aqui 
foi feito sempre referência que à lnterbrás ca
bia, porque tinha instrumentos apropriados 
para fazer a qualificação das empresas a se
rem contactadas e tal, para efetivar essa opera
·ção. Consta, por diversos .depoimentos, por 
·inquéritOs, âé(ui,neSta ComisSãO, ·por depoi
mento pessoal ou por escrito que o Conselho 
não acolheu a sele~o-.e qualificação feita pela 
Jnterbrás. Porque o_Cohselho não acolheu? 

O SR. ~OÃO BOSC:O RIBEJRO - A lnter
brás não tem conhecimento assim dessa sele
ção. A negociação com a lnterbrás se proces
sou dentro-de uma proposta na qual houve 
urna autorização da Interbrás, do parâmetro 
de preço limite, que era o parâmetro da CFP. 
Houve uma autorização dada pelo Onab/Seap 
à lnter_b_rás para negociação, autorizando as 
propostas que foram submetidas a ela. 

O SR. PRESIDENTE (Dirçel! Cameirq) -
Mas o Conselho aprova, como apro'{OU a ope
radora européia Socapa. 

O SR. JOÃO BOSC:O RIBEIRO - C:omo? 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu came1ror.:...... 
O Cons_el_ho aprovou a operadora e_uropéia Se
copa, não aprovo_u? QU<;~.o_dp_ele importou car
ne da E.uropa. Quando o Brasil importou c.arne 
da Europa, a fnterbrãs fez; uma qualificação 
de uma empresa chamada Soç:opa, e cornu~ 
nicou ... 

O SR. JOÃO BOSCO RJBEIR.Q- O proble
ma internacional, Senãdor, é um problema 
que nem a Seap, nem o Cinab tinham estru
tura para fazer essa análise. _se hOuvesse pro
blema em relação a alguma empresa que não 
tinha p-ossibilidade d~ fazer umz.~ operação, a 
Interbrás é que iria fazer um contrato com 
ela. 

O SR. PRESIDENTE _(Dirceu Carneiro) -
Então,_e::;tamos de acordo que era a lnterbrás 
que deveria encaminhar. Ela encaminhou a 
qualificação de uma ou duas empresas e essa 
uma ou duas não foram acolhidas, por quê? 

O SR. JOÃO BOSC:O RIBEIRO - Não hâ 
esSe_ ·nãõ acolhimento. O que é interessante ... 
Havia nesse processamento a apresentação, 
à_s.. vezeS, de várias propostas que aconteciam, 
e, dentro do referendai de negociação que 
se colocou, de preço e de !og{sti<::a da opera
ção, a Interbrás apresentou uma proposta es
pecífka para aquilo. 

O SR. PRESIDENTE' (Dirceu C:ameiro) -
Não conferem os depoimentos e eu gostaria 
de refrescar ~ memória com as intervenções 
do_s assessores. 

O SR. ASSESSOR- Sr. Senador, além dos 
depoimentos prestados aqui nesta CPI e dos 
documentos que nós recebemos da lnterbrás, 
da Comissão de Inquérito lá instaurada, o Sr. 
secretário" Executivo constá ·como sendo a 
pessoa que se responsabilizou pela indlcaç:ão 
desta operadora, no caso, a exportadora do 
milho argentíno para o Brasil; consta como 
sendo o Sr. Secretário _ExeCutivo, como tendo 
indicado esta operadora Justamente por que 
esta operação do milho argentino foi uma ope
ração um pouco à pane das demais, porque 
a priori sé sabia que ia custar mais caro, além 
de outras variáveis; pelo ineditismo, pelo siste~ 
ma-de transporte diferente, pelo país forne
cedor; _tudo isso era conheddo, e hoje a CPI 
já tem conhecimento dis:?O, porque esse pre
juizo foi comprovado a posteriori; sabia-se que 
era mais cal;"o, que era difícil e hoje nós já 
conhecemos. A única coisa que não está defi
nido no âmbito da CPJ é quem se respOn
sabilizou. 

. tjúStamente por lssõ qUe vale a pena insistir 
e repetir essas informações para que o de
poente tome conhecimento._ Principalmeôte 
porque - e aí pergunto à Mesa. ao Sr. Presi
dente âa Comissão, se autoriza -já que este 
documento que tenho em mãos é uma espé
cie de um depoimento à CP!, mas que não 
c-onsta, não é público ainda, é um depoimento 
que foi tom<J,do por escrito, já que o diretor 
da Interbrás, no caso, está em Londres, e <;~ 
ÇPI houve por bem não convocá-lo para depor 
pessoalmente no s'_ênado. Foram enViadas 15 
ou mais perguntas a el~, por escrito, e ele 
resp-onaeu, se Q senhor permite eu passaria 
a lei- algumas pártes aqui. Basicamen. t~quase 
todas essas quR:stões foram coloc?.,dâS'!SÇ)bre 
este ponto cerifral, já que nós o julgamoS ·de 
suma importância. ·. 1., 

Na questão n9 6, a pergunta que a C". enViou 
~o Sr. Milanez é a seguinte: Tanto n9 éfepoi
mento que o Sr. Paulo _Sérgio MonteirO Prestou 
à ComiSsão de Sindicância da Petrobrás, 
quanto à CP~ destaca-se a informação de que 
a Marc Rich teria sido escolhida de forma não 
conh"ecida por ele, na época, o gerei1te da 
Gegram. _ 

.Pergunta-se: Explique, detalhadamente, 
com todas as circunstâncias a conversa que 
y. $' teve em junho de 1986, em Brasilia, na 

seap, no Ministério Ç.a Fªzenda, com o Sr. 
João 6osco, na qual a participação da empre
sa Marc Rich fica definida. Para- tanto, V. S• 
deve remeter ao item 3, da citada nota para 
arquivo: "ein jtiliho, houVe uma reunião na 
seape, mas BaSco chamou o diretor Milanez 
isoladamente para conversar a respeito. Ao 
sair, Milanez disse que Basco o havia instruíçl_o 
a_entrar em_ cantata ç_om a Marc Rich", e há 
o depoimerito do Sr._ Paulo S"érgio Monteiro 
na CPI também, no anexo lll, que foi enviado 
a ele, lá em Londres. 

Resposta_ do Diretor Milanez; 
Tivemos uma reunião em Brasflia com o 

Cinab e Seap e outros órgãos, e fomos, como 
de hábito, com um grupo da lnterbrás, incluin
do alén1 do gerente da O_egram, técnicos da 
área operãdonal. Durante esta reunião o Sr. 
João Basco participou dwante algum tempo, 
e creio que ause;ntou-se posteriormente. No 
final da ·reun-iãO, ou pOuCO- anteS de fihdar, 
solicitcnJ~mé-qUe fosse à sua sala, pois_pre<::i
sava falar-nie. Fui,- despedindo-me de algu
mas pessoas presentes à reunião, e .ao entrar 
na sala do Sr. João Bosco este fdlou-me que 
tinha algo importante a informãr, ·que era do 
mais alto interesse do Governo que realízasse 
a operação de compra de milho argentino por 
vja férrea; e -que receberíamos em breve a 
proposta de uma empresa que se propunha 
a fazer todo o volume. Não posso assegurar 
que nesse momehto tenha me falado_ o nome 
de Marc Rich, mas lembro-me, C:om certeza. 
que mencionou a existência de uma empresa 
que poderia fazer a totalidade. Lembro-me ain
da de lhe ter mencionado o levantamento" que 
havíamos feito na Argentina e que não havia~ 
mos recebido resposta, entendendo que o as
sunto havia sido descontinuado. Neste encon
tro, que foi rápidO, terininou me dizendo que 
era importante a operação e que lhe comuni
casse·quando recebesse a proposta. 

Despedi-me e encontrei-me ainda no corre
dor com o Paulo Sérgio e outros colegas da 
empresa, com os quais comentei o interesse 
manifestado pelo Cinab de retomar uma_ ope
ração que para nós não parecia estivesse sen
do ainda cogitada, e falei que o Sr. João Basco 
tinha me informado que receberiamos uma 
proposta de uma empresa, cobrindo toda a 
quantidade, termina esta_ questão. 

Uma questão subseqüente,_ enviada pela 
CP!, ao Sr. Milanez, em Londres, é a seguinte: 
no item N, do referido hist6riCO, disse que 
houve cantatas entre a firma Marc Rich e o 
Onab, antes daquele, e que esta empresa pro
pôs uma operação jolnt-venture à lnterbrás. 
Quando se deu este contato, quem informou 
V. S• deste cantata? O que teria resultado deste 
cantata? Foi em decorrência delE: que o Onab 
recolocou a fnterbrás na operação da compra 
do milho? Aí vem de novo a resposta: inicial
mente, cabe rrotar que não posso assegurar 
que na citada reunião de Brasll.ia o nome Marc 
Rich tenha sido mençionado pelo Sr. João 
Basco, embora tenha dito que havia uma em
presa interessada em fazer_toda a operação, 
e cuja proposta nos seria enviada-. Após isso, 
fui, de fato, procurado pelo representante da 
Marc Rich do Brasil, Sr. Márcio, q~:-~e meneio-
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nau ter demonstrado ínteres_se_ em fazer essa 
operação em Brasília, e que gostaria de nos 
propor a operação em regime dejofm-venture. 
M ele se alonga, explicando por que não acei-
tou ajoint-venture. ~-- - ~· _ 

E, no final, já que todo esse inquérito mãri
dado a ele, por escrito, é para concluir quem 
indicou, ele volta a dizer no final que, posterior
mente, a Marc Rlch em outra_ viagem a Brasília, 
uma de suas viagens, faz chegar em mãos 
do gerente da Gegram a sua proposta, através 
do Secretário-ExeC:utíVo do Cinab, proposta 
essa que não foi, contudo, considerada pela 
Jnterbrás. 

E em final de agosto -veja bem esta nota 
aqui -a firma Marc Rich nos encaminha dire
tarnente uma proposta, que é retransmitida 
ao Cinab, que autoriza a operação. Veja bem, 
tudo isso vai de maio, junho até agosto para 
terminar a autorização do Cinab, depois que 
a Marc Rich enviar uma proposta definitiva 
que o Cmab temiina por autorizar. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Bem, refazendo então as questões, nós come
çaríamos por solicitar um esclarecimento de 
v. s~: Por que demorou ess.e teinpo da primeira 
intervenção da_lnterbrás, apontando inclusive 
possíveis firinas, ou possíveis empresas para 
executar aquela operação, a tal ponto dela já 
imaginar que havia sido "desistida" da idéia? 
Por que demorou esse tempo? 

O SR. JOÃO 80S CO RIBEIRO- Na opera
ção referente ao milho argentino, a primeira 
idéia resultou quando fizemos uma reunfão 
com todos os órgãos intervenientes, de que 
participava, inc:lusive, a Rede Ferroviária Fede~ 
ral, que tinha o interes_se de operacionalizar 
essa interação por via ferroviária. Então, esse 
assunto_ foi discutido a nível técnico, ana1iso_u
se as dificuldades da operação, os prós e os 
contras. Posteriormente, Isso foi discutido a 
nível de Conselho; O COnselho analisou a -con
juntura do milho, esse assunto começou a 
ser tratado. Mas sempre foi uma operação que 
se sabia pioneira e tinha as suas dificuldades. 

Na reunião de }9 de julho-está na agenda 
-foi tratado esse assunto. Existe uma nota 
técnica em que fala do programa de impor
tação de milho com a iniciativa privada e _quan
do se_ argumenta com isto fala-se até num 
volume superior que, em estudo, a efetivaçáo, 
pela lnterbrás pretende ainda viabilizar a entra
da por '6ia terrestre de até cerca de 400 mil 
toneladas adicionais, qlianao se _teria o mértto 
de contribuir para o não.congestionamento 
dos postos. 

A idéia foi tentar inclusive na Hberação para 
a iniciativa- p'rivada importar milho, e como 
o mercado internacional estava superior a essa 
iniciativa, até para atender os setores da agri
cultura e suinocu1tura, isso não se viabilizou. 
Daí a necessidade de se acelerar essa questão 
do miJ.ho argentino. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Essa primeíra~tapa não se viabilizou por quê? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Houve 
nessa reunião de julho a análise de liberar 
a importação de milho para a Iniciativa privada. 

_O SR. PRESIDENTE (_Dirceu Carneiro) -
A partir daí a lnterbrâs começou a fazer os 
estudos da qua~!fi_c_ação? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Não. Ela 
já estava fazendo esse estudo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Já tinha feito_? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Já estava 
fazendo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Por urna provocação anterior? 

O SR. JOÃO BQSCO RIBEIRO -Por uma 
provo_c_açã_o anterior, porque já tinha se discu
tido em várias épocas a questão do milho ar
gentino, até porque havia um interesse do sis
tema ferroviário bi-.3Sileiro ern particiPai dessa 
questão da jnteração do milho. 

Em relação aos outros assuntos. sempre foi 
colocada essa questão. É preciso deixar claro 
que atuávamos de uma forma muito clara, 
muito aberta, e passávamos todas as questões 
pertinentes para _os órgãos. Na verdade, não 
tínhamos estru_tura internacional. O problema 
internacional de uma empresa era uffia avalia
ção da lnterbrás. O fato _de haver possíveis 

-prop-ostas ao Cinab não quer dizer que aquela 
proposta seja do Cii1ab. O que ocorreu depois 
dessa discussão, após a apresentação de vá
rias propostas, foi a· autorização dada parei ·a 
lnterbrás fazer o negócio em termos de um 
referencial de preço-:limite, que não era o pri
meiro preço estabelecido nas propostas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Este preço era maior Ou inenor? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - ./1enor. 
Coro _todas essas autorizações, mo$ eu não 
autorize[ sozinho. Autorizei conjuntamente 
com o Secretário da Seap e cóm o conhed
mento do Presidente do Conselho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrieiro) -
Pelo que se acabou de consu1tar dos registras 
da Comissão, havia sempre a ieferênda feita 
de uma empresa que teria condições de faier 
a operação na sua totalidade. Qual era essa 
empresa? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - Nunca 
ftz a indicação, a imposição de empresa. Já 
recapitulei isso. A situação riã.o tinha essa con~ 
dição de avaliar intemacionalmente a perfor-_ 
mance das empresas. Esta empresa tinha liga· 
ções com o .sistema ferroviário brasileiro, que 
possibilitou a apresentação de uma proposta. 
Ele não pode ter cüto que fiz uma imposição 
de uma empresa, como não fiz. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Não perguntei isso e sei que não foi feito, 
até porque ele não o fez. Acabamos de ouvir. 
Mas fazia-se referência a uma empresa, V. s~ 
dizia ter uma empresa interessada nesse dia. 
Que empresa era ·essa? -

. . 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -A infor, 
mação que eu tinha do sistema ferroViário é 
que havia uma empreSa interessada em faze"r 
~ssa operação. Não identifiquei uma empresa 
se iria fazer ... 

O SR._PRESIDENTE (Dirceu Cardoso)
Exato. Estamos pedii1d0 agora que V. S• identi
fique a empresa qUe fez referênda ... 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -A Marc 
Riéh, que apresentóy a própósta. 

O SR_. PRESIDENTE (DirCeu Cãfheiro) -
Uma coisa tão clàra, não precisava demorar 
muito para dizer. 

Essas informações a CorriiSSão tem, e que
ro refrescar essas informações com dado mais 
quantificado da Asses_so_ri_a, se_ assim for pOs-
síveL -

Havia uma dfferença de preços entfe as Prõ
postas que foram qualificadas pela lnterbrás 
e dePois esta aqui,· como já foi dito, feito no 
papel sem timbre. Gostaria que_ a Assessoria 
me auxiliasse nesta questão. Havia uma dife
rença de preço significativa e não era para 
meno_r, como V. S' fez referência, foi pclra 
maior. 

õ SR. 'ASSESSOR - A fõnte _original dOS 
cá1culos não é da Comissllo, mas é da CFP. 
Dava uma .diferença de preço do milho argen
tino para o preço do milho--americano da or
dem de 3·0 dólares por tonelada, por uma ra
zão simples: existe uma diferença natural de 
cotação por conta da diferença de qualidade. 
EsSa diferença de qUalidade também não au
toriza diferença superior a 1 O dólares. O milho 
ameriCãrio é rOaiS qUebradiço, é uin ffiilho 
mais claro. Isso não passa de 1 O dólares. 

- Naquela ocasião, a diferença de preços era 
de 3IT dólares, com_ o agravante de que, no 
fim do ano de 1985, o Congresso americano 
tinha aprovado- a- noVa Farin Bill, que previa 
a _transfeJ~nc@_ de subsícüos muito grande à 
exPOrtaçãO dO ITlilho- ameficano e o preço do 
milho amerit:ano era cadente. Então,_ se fos
s_em confrontados .O preço do milho _ameri
canO e <ii-gentínó no começO e no fim da ope
ração, essa diferença seria crescente, porque 
o preçó âo milho argentino era constante e 
o preço do milho americano era cadente. 

Então, a diferença original era na ordem 
de JO_ dólares. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camefro) - _ 
Trinta dólares; portanto, é rnaiór para-o produ
to q,rQer1ti11o do que do produto americano. 

O SR. JOÃO BOSCO RI"EIRO- Sr. Presi
dente, na reali®de .fui eu que submeti essa 
proposta à CFP para fazer uma análise dessa 
questão sobre o problema do preço. O preço 
autorizado para negociação foi o definido nas 
cotações da CFP, não foi o preço da proposta 
original das empresas. Isso precisa ficar claro. 
Foi __ o preço das cotações da CFP, que _era 
urO preÇO (Jué o Brasil estava internando o 
milho naquela condição, e tinhamos essas 
vantagens que, inclusive, já Toram colocadas. 

O SR. ASSESSOR - Para aumentar um 
pouco o grau de deta1hamento~ é verdade que 

_o preço em primeira instância oferecidO pela 
_ Mlirc Rich na forina dejoint-venture, (oi supe-

rior ao preço fechadO em Cqntrato, a cl~peit6 
do preÇo c::ciritratual ser menor do que original, 
e esse preço ainda continuou ser muito rnaior 
do que o preço internacional, tanto que a CFP 
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tem um documento onde ela assume a res
ponsabilidade por co1ocar milho a 95 dólares 
e 1 O cents, c + f, custo mais-frete, ·na Rio 
Grande do Sul, que era um preço de pelo 
menos 20 dólares abaixo do que foi pago à 
Argentina, à March Rich? 

Quer dizer, a despeito daMarc Rích ter feito 
um decréscimo de preço, este ainda conti~ 
nuou muito superior ao que era possível ser 
colocado custo mais frete no Rio Graride do 
Sul pela CFP, atraVéS-de CoilCorrênda interna
cional. 

O SR. JOÃO BOSCCíRI8EJRCJ=. Sr. Presi-
dente, na análise da operação, naquele mo
mento, o parâmetro que recebemos, em ter
mos da negociação, era _um parâmetro válido, 
era: havia sido feito recentemente uma licita
ção na CFP a nível internacional. E tinha-se, 
então, um preço médio, esse preço médio 
era um preço razoável que compatibilizava -e 
terlamos as vantagens do transporte ferroviá
rio, a vantagem do milho argentino, da quali
dade e a vantagem do mercado do Sul estar 
solicitando o mercado de agricultura e suino
cultura, rejeitando o milho americano por falta 
das condiçõ_es técnicas de produtividade. 

Então, na decisão da operação, o que pesou 
foi essa questão e o parâmetro da concor
rência da CFP. A CFP questionou a decisão 
política. Mas essa era uma questão decidida: 
a de que se ia importar. Ela estava contra 
a importação e, realmente, argumentou sobre 
a questão política Então, enfatizou determi
nados dados. Mas seguiu-se os parâmetros 
dos preços médios da concorréncia que havia 
sido feita -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cáméiio) -
Gostaríamos de saber qual o encaminhamen
to que v. s• deu parã as Prlmeíras informações 
recebidas da lnterbrás referente__a .empresas, 
preços, ofertas ou propostas, com relação à 
questão do milho argentino? 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO - A pro
posta que temos é a da lnterbrás, a qual foi 
dlscutida. - - - -

O SR PRESIDENTE (DirceU CameifO) -
Gostaria de conferir essés dados, porque a 
~inh~ ~nformaç~o ~diferente. _ 

O SR ASSESSOR- Só para lembrar, Sr. 
Presidente, as respostas da CFP nesse pro
cesso de importaçáo de milho argentino são 
todas exclusivamente té<:nicas, tãnfo sobre o 
Í1sp-ecto de preçO --quantO sObre o aspectO lo
gístico, e também sobre o aspecto crorrol&. 
gico de produç~o nas regiões do Pais. E, infe
lizmente para o Brasil, todas elas se confirma

-ram----;- tanto é que, quando_ o milho argentino 
estava chegando, já era tão tarde que não se 
precisava mais dele. Também o aspecto logís
tico se confirmou, porque· foí ülviável colocar 
aqUela quantidade por via férrea, tanto assim 
que uma boa _parte foi desviada para o Nor
deste por navio. Dessa maneirã, ele não tinha 
condições de competir com ó milho ameri
cano, que está muito mais próximo, tanto em 
preço quanto no aspecto logístico. 
• Então, tivemos queincorrer em prejufzo pa
ra atender essa falha de previsão e, também, 

-pOrqüe não cõmpletaiiios toda a operação, 
Por todos os aspectos que já foram mencio
nados: o aspecto logístico e o de calendário, 
que é o washout, o_ cancelamento. 

Resumindo, toda a operação foi prevista a 
priori-como danosa_ Isso está documentado 
e a COni.isSãO já-tem esses documentos. Fo
ram tomados depoimentoS do Presidente da 
CFP na époCa, têCnicoS da CFP Vieram aqui 
na forma de testemunha para esclarecer isso. 
FIZemos visitas à CFP e tivemos acesso a do
cumentos internos da CFP, como o TCU tam
bém teve acesso a tais documentos. Então, 

.-não há dúvida quanto à inOportunidade se sa
bi~J:;IissQ a priori Jsso.que é importante. -

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO- As qU.es- O Executivo tihha condição de rechaçar 
tões de cotação são colocadas a cada instante. uma operação-dessa,já que ele estava fazendo 
V. Ex" mesmo viu que foi um Piocesso longo. -aim"porlaçã-o de milho americano através da 
A própria cotação anterior havia sido superada Interbrás, por um lado, e através de concor-
pelo tempo. rênciaS da CFP, por outro. Estavam essas op'e-

0 SR. PRESIDENTE- (Dirceu Carneiro) - --rações·atendendo à necessidade de consumo 
Sim, mas a SU:bseàetar-ia ExecUtiva tomou -da épQ_ca, já que essa necessidade era _naque~ 
conhecimento do encaminhamento da [nter~ les primefrbs meses do cruzado. 
brás relativo a empresas que teriam condiç_ões Estamos falando de uma operação que co-
e quantidades de produtos dispohíveis e pro~ meçou a _ser desenhada em maio - a visita 
postas de venda? da Interbrás à Argentina se fez no início de 

o SR. JOÃO BOSCO-RIB_EIRO _ Na reali- maio - onde ela recolhe aquelas propostas, 
e chega à conclusão de que era mais caro, 

dade, a lnterbrás sempre estava, quando se --era-difícil, e nada disso foi atendido. 
detectava uma determinada negociação; fa- Então, s~ houve alguma imposição poUtica, 
zendocotações.E.Ssaccitação;senãomefalha não foi da CFP, tanto é que ela, como opera-
a memória, foi muitO' anterior aô- processa- dor a, comO manteneâora a esse éstoqUé- no 
menta de_quando ioram dados os parâmetros 

f eh _ . - _ ~~s, foi obrigada _a aceitar esse milho, con4'a 
para e ar a negoclaçao. os seus-pareceres téCnicos. 

O SR. PRESIDENTE (DirceU CarrieiróT:....:.:.:- -A.-resporiSabiJídade de distribuir, de arina-
Sim, ela foi anterior, a tal pohtó que eles-"jâ Zenar, ae guardar essa mercadoria nO Pais 
imaginavam quehouvesse désístência da ope- foi dela~Eia esperneou tecnicamente, mas te-
ração. Foi quando surgiu a segunda etapa, ve que aceitar politicamente. Todos esses da-
quando houve a efetiv~ão. Alnão_seguiu o d6~Çtemo5 aqUi completos, na Comissão. 
caminho normal da Interbrás para a Subse- Assim, o aspecto político, de fato, é que 
cretaria Executiva, mas justamente o contrá- falta à Comissão_-saber de quem foi essa reS-
rio, a Subsecretariei EXecutíVél para-a lnterbrás. -poriS<iliilidade, já que nos depoimentos, tantc 

da Iritefbfás --QUanto da. cFP, e!rircitizãm (jue, 
tecnic;:amei!le, era desacons_elhado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Essas colocações esclarecem com mais pro
fundidade ainda. E o resultadO desSa Operação 
deve ter sido qualquer coisa como um prejuízo 
de mais de dez milhões de dólares para o 
País.-

Então, gostariamos, de saber quais as moti
vações que levaram, objetivament_e, a efetivar 
essa a_quisição nessas circunstâncias, como 
as advertências e como o conhecimento das 
possíveis conse~üêndas, já que isso eram do
cumentos oficiélis, circulavam pelos órgão_s de 
decisão?_ 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO -Sr. Presi
dente,_ a situação em relação à decisão é do 
Conselho;ísso foi submetido ao CóhS-elbo. 

· Nunca desmenti que a posição da CFP teve 
uma diretriz contrária às importações, e ela 
tem essa posição quase como uma posição 
política, própria até porque ela acha que faien
do assim está protegendo ·o sistema de pro-
dução. _ __ _ 

A análise a posterior[ põde ter revelado con
dições que-não aconteceram, mas foram colO
cadas nos dados para a decisão, naquele mo
rrientO. ·Até por decisão minha, submeti esse 
assunto à CFP,- para qUe ela tivesse oportu
nidade de se manifestar; em-relação à questão 
de preços, ·o parâmetro foi a CFP. 

Erh relação à questão logística, era um pro
blema de uma operação pioneira que real
mente tinha no seu ineditismo algum risco, 
mas era uma alternativa que se procurava, 
como se colocou no Conselho, na reunião 
çle julho, o descongestJonamento dos portos, 
que estava difícil naquela conjuntura, e se o 
quadro cohtinuãsse ficaria difícil por muito 
tempo, 

Hoje, tem-se dados, a posteriori, para se 
analisar a operação, mas nos dados da deci
são, naquele momento, erri relação à questão 
de preços, o milho entraria com preços com
patfveis_ aos preços do milho importado dos 
Estados. Unidos. 

O SR. PRESIDENTE (_Dirceu carrteiiO) -
Teríamos mais alguma informação para a Co
m!ssão, que tivesse sido omitida? 

O SR. ASSESSOR -Sr. Presidente, gosta
riamos que V. Ex- indagasse do_ depoente se 
são verdadeiras as informações contidas nes
se doa.JJTlento, _enviado pelo ex-diretor da ln
terbrás, s_obre aqueles encontros e reuniões 
mantidos com o depoente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} -
Perguntamos, então, relativo ao Sr. Milanez, 
-que fez as suas afirmações por escrito e asSi
nadas a esta Comissão, se V. S• confuma aque
le depoimento na parte em que ouviu-a leitura. 

O SR. JOÃO 80SCO RIBEIRO -Sim! Na 
verdade, tive várias reuniões com o Milanez 
tratando de diferentes assuntos e, especifica
mente, dei-lhe a orientação que era emanada 
do Conselho, de se montar uma operação-por 
via férrea pará o milho. 



37 40 Quarta-Íeira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Agosto de 1989" 

O SR. ASSESSOR ~.E quanto à informa
ção que foi dada aqui, que cons,ta do d~cu-" 
menta, que o Secretário qetutixo, ·à época, 
havia Sugerido uma empresa, no caso, a Marc 
Rich? Não -procede isso?. 

O SR. .JÓÃO .(tQ$CO R1)3EIRO :--. Náo f~ 
sugestâo da empresa Marc Ricb para o MiJa~ 
nez. 

O SR. PRESIDENTE -(Dircet! Carneiro) -
Agradecemos a participa'ção de todos nesta 
reunião, do Senài.cjoi' "Mauro Borges, dos As
sessores, do Depoenté,. e tórfVõcamos· "Para 
amanhã, às dez horás, n_Qv~ ~uniao para ou
virrilos o ·depoimento do Sr. João Manoet Oir
doso-de Meno: 

O SR. JOÃO BOSCO "RIBEIRO -" Se me 
permite, posso fazer algumas considerações 
finais? ·· - -. -·---~- · - · ~ 

O SR. PRESIDE!'ITE (Dirceu Carneiro). C..:. 
Pois não: · 

O SR. JOÃO BOSCO RIBEIRO'-- Eu gosta
ria de dizer, fméilm"ente, que a·époea do Plano 
Ctuzaâo fOi éitípicâ Jiá hiStória bi:asileira, foi 
uma época irnpar. E tivemos esse Plano con
duzido por uma das pessoas ímpares, deste 
País, quEdo r O Ministro Dílson Funaro, Pela 
sua capacidade gerendal, o seu determinismo 
e a sua _disposição de encontrar uma alterna
tiva para _o povo brasileiro ... Acompanhei de 
perto_e sou testemunha _!:le_~ .esforço. 

Assumimos e participamos dessa questão 
do abasteciffiel')to nUma-época de .crise, huma 
época difícil dO abastecimento e não tínhamos 
estrutura._Habalba:mgs diutu.mamente, acom
panhando o_ritmo do Ministro, procur_ando co
brir as falhas dessa estrutura ou pelo relaciona
mento das pess_oas, ou pela formação de gru~ 
pos de trabalho, de com'!ssees.~~tc ... _ '_ 

Na realidade, achávamoS qoe a nossa mis
são maior, naquele momento, até por defini
ção do decreto, era mon~_r essa e.strutura, era 
planejar e não fomos omissos ri_ísso, apesar 
de todas as dificuldades, de n~o contaiTri,os 
com equipe, apesar de toda a pressáo da con
juntura que nos levava a· atuar na área, de 
resolver problemas_ como o dos açougueiros, 
problemas das don<lS-de-ca_sa, Inserção Com 
as_ entidades de clas_se que pressionavam e 
que o Ministro tinha que receber; fizemOs uma 
proposta em relação ao âmbito que nos era 
dado naquele momento, e deixamos regis~ 
trado à nossa saída. 

-- Piirri:eiro fOi a montagem âó"Côhsemo-; Fize;.. 
mos, a uma proposta do Regimento do Co~e~ 
lho, que era justamente para defmir esta estru
turação,, um diagnóstico do abasteCiineilto. E 
este diagnóstico do~ ab~s~_cirnento foi feito, 
procurando-se com a equipe da- Seap e -do 
Onab detectar' como é que._estava a estrutura, 
inclusive um número que vem sendo repetido 
aí, de 48 órgãos; es~e número surgiu da segun
da reunião da Seap, quando apresentamos 
a área; quais eram Os 6r:gãos e que áreas atua~ 
vam, pegandoKs_e depois as áréas e verificando 
a duplicidade das questões. 

Formamos, para assessOrar, nove comis
sões técnicas de produto. Propus estas Comis
sões..,. baixei os atos e procurei çada órgão. 

Qy_ai_s eram as pessoas que poderiam trazer 
algun1a competência e comprometer o órgão 
neSte. proces'so, mostrandO a transparência e 
abertura ®s questões como eram tratadas. 
Formei grupos de trabalho para gerar as ques
tões_em relação_ às propostas de abastecimen
tO do sistema; _intercedi para montar equipes 
e cheguei a montar um grupo de trabalho 
P.~t~ Cgn'i)5or o·siste-ma de abastecimento, no 
qual se via daramente_as questões desde as 
produções até o consumo, compatibilizando 
os diferentes órgãos- há uma proposta nisto. 

Basicamente, temos um grande problema 
qu~ é dos e!?toques reguladores. Aprovamos 
unia nota téJ:nica _no cons~Jho. que define, 
inclusive a necessidade de_se_ter um estoque 
regulador mínimo, estratégico, de segurança 
mínirriã, correspondente- a pelo menos 30% 
do abastecimento do País. E para isto instalaK 
mõs-uma -coinissão referente à legislação. E 
dete(:tamos o problema _daJegislação, os con-
flitoS. -

Por exemplo, a legislação de produtos vete
rinários, de produtos animais data da década 
de -?0. T ~tnos um desenvolvimento tecnolóK 
gico e isto não está in_serido na legislação. 
A l~gislação de armazenagem data da época 
do café, de 1914. Temos que ter utna legisla
ção específica referente a este asSunto. Isto 
foi levantado numa comissão com participa
ção de diferentes órgãos, inclusive com institu
tOS! de pesquisa. 

_E _Q __ problema da Informação? Este é um 
outfo problema crítico. Não existe u_m sistema 
de informações técnicas para a gerência de 
_ ap~steclmento.lmplantamo~ U!!l grupo de traK 
balh9 de informátiq1_para discutir esta questão 
e chegaram a fazer propÇ)staS que redundou 
de uma análise juntamente com o Serpro, na 
mon~gem deste progrªma cereal, _que é o 
controle dos estoques reguladores de alimen
tos. . 

_Outro assunto importante que não fomo.a 
omissos: procuramos a F AO e pedimos um 
ass~ssoramento para _um tratamento do zo
_neamento 'do abaste-cimento. Fizemos um 
ãCordo com a F AO, que colocou 2 consultores 
que trabalharam conosco, o que gerou uma 
próposta de zoneamento, um plano de traba
lho· para evitarmOs Justamente o transporte 
dos alimentos.de uma região para outra, verifi
cando em uma ponta qual é a perspectiva 
do conswn_idor Qe consumir. determinado pro~ 
Q_uto, e qu_al .é, na outr_a ponta, a vocação da
quela --região -para- produzir at'jtreles---produtos-. 
Tính~rnos que casar esta solução. 

Esta ~-strutyra de zoneamento do abasteci
mento es~ d.;;finida nosdoc_pmentos que pro
põerri umâ Solução para a questão, e estabele
cemOs ui'n plano de trabalho de etapas de 
implantação destes_ sistemas onde se ques· 
tiona -de in(cio o aspecto institucional que foi 
levantado nas primeiras reuniões do Conse
lho, ou seja, juStamente a necessidade da defi
nição da função abastecimento como uma 
f!.mção de governo- ela não pode ficar pulve
rizada e Q.govemo não tem condições eficazes 
de. admiQistrar esta questão. _Na realidade, fo
mos --hã que se çonfessar - -átropelãdos 
pela conjuntura. Foi u~ momento dificil e não 

tinhamos a estrutura preparada. Mas, dentro 
da minhfi -6tiCa, com o apoie- do Presidente 
do Conse1ho, procuramos avançar no sentido 
de montar esta ordenaç~o. Esta proposta de 
ordenação fez parte do meu relatório final, que 
deixei com o Secretário da Seap, deixei com · 
os outros organismos e deixei com os Srs. 
Ministros participantes do Gnab. 

Espero ter atendido à indagaç-ão do.s Srs. 
Senadores. Realmente, a interpretação de fa
tos a posteriorf pode levar a interpretações, 
mas tenho a consciência tranqüila de ter traba· 
lhado diutumamente, principalmente dentro 
daquela fase importante que o Brasil vive1.1 
e, principalmente, sob a liderança do Ministro 
Funaro. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Então, encerramos esta reuhião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, e convocamos a 
próxima reunião para às 1 O horas de amanhã. 

Está encerrada_ a reunião. 

2~ Reunião ordinária do 
Conselho de Adminlsb'ação 

realizada em 26 de junho de 1989 

A.s onze horas Qo dia vinte e seis de junho 
de hum mil novecentos e oitenta e no\!e, reú
ne-se o Conselho de Administração do Sena
dq Federal, sob a Presidência do Senhor José 
Passos Porto, Diretor-Geral, com as presenças 
das Senhoras: Fátima Regina de Araújo Frei
tas, Diretora da Secretaria de Documenmção 
e Informação _Sara Ramos de Figueiredo, Dire
tora da SecretariileQislativa; e dos Senhores: 
Luiz do_Nascimento Monteiro, Diretor da Se
cretaria Administfativa, Manoel VI1ela Maga
lhães, Diretor da Secretaria de Comuhicaç:ão 
Social, e Nisio Edmundo Tostes Ribeiro, Dire
tor da Secretaria de Serviços Especiais. Dei
xam de comparecer, por motivos justificados, 
os Senhores: Nerione _Nunes_Çardoso~ Séçre
tário-Geral da Mesa e_ EdgarQJ..i_n_colri _de 
Proença Rosa, Diretor da Assessoria. Dando 
infdo aos trabalhos o Senhor PresideDte_con
cede a pa1avra ao Senhor Luiz do Nascimento 
Monteiro que relata_ o Processo n" 
016257/88-0, em que Célia Menezes e Gilda 
Lyra Nascimento, pertencentes à Categoria 
funcional de Taquigrafo Legislativo, Classe 
~·&13ec-ial'~, R-efei'€nda NS..25, à o Quadro Per~ 
manente do S~nado Federal, lotadas na Seção 
de_ Supervisão Taquigráfica da Sub&.ecretaria 
de_ Taquigrafia, requerem -"seja inStituída uma 
graiificação mensal a ser paga a cada um dos 
21 colegas ... " para o que, sugerem: "Essa gra
tificação, à serrielhança do que já foi feito na 
Câmara dos Deputados, deveria ser _a de nív_el 
DAS.. L .. ", O Parecer do Relator é desfavorável, 
sendo aprovado, por unanimldade, pelos Con
selheiros a remessa ao _Senhor Prtmei_ro Secre
tário. Contlnuai1d0 com a palaVra, como Rela
tor, o SenhOr. Diretor da Secretaria Adminis
trativa e":lite Parecer contrário aos Process9s 
n"': 000050/89-0,._em que Francisco Geral 
Soares Cavalcante e Jidú Hainnton Dias Perei· 
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ra, Agentes de Segurança Legislativa do Qua
dro de Pessoa] CLT, requerem a incorporação 
de sua Cate9oria no Ato que eleva _os Agentes 
de Transpc1rte Legislativo de NM-25 para 
NM-33; 016887/88-3, em que NiltonRodri
gues da Paixão Júnior, Datilógrafo, do Quadro 
Permanente, e outros, pos!donados na Refe
rência NM-25_,_ idem; 016611188-8 e 
006525/88-0, em c[ue José Aparecida Cam
pos e outros, Contadores do Quadro Perma
nente, requerem; à vista dos Atos nç<!41/B7 e 
61 e 60, de 1988, igualdade de tratamento. 
Após debater o assunto, o Parecer é aprovado 
à unanimidade. Ainda com a palavra, o Senhor 
Luiz do Nascimento Monteiro profere Parecer 
aos Processos n"' O 16211/88-0, em que o Se
nhor Senador Mauro Benevides solicita altera
ção funcional do servidor Raimundo Nonato 
Freitas, SubencarregadO âo Quadro da Obra, 
CLT; para Técnico em Coril.i.Jhicação Social; 
000051/89-6, em que José Santana Fumero, 
Artífice de Pedreiro do Quadro da _Obra, CLT; 
solicita seu aproveitamento na categoria Fun
donat de Agente de Transporte Legislativo; 
000775/89-4, em que Joaquim Alves Ferreira, 
Auxiliar Legislativo, CLT; lotado_ no Serviço Mé
dico da Subsecretaria âe Assistência Médica 
e Social, requer alteração de seu contrato de 
trabalho para o emprego ou Categoria Fui1cio
nal de Médico; e 002480/89-l, em que Vivaldo 
Palma Uma e outros, lotados no Serviço de 
Cadastro Funcionã1 da SuDsecretaria de- Ad-_ 
miniStrãção de Pessoal e do Quadro da Obra, 
CLT; requerem alteração de contrato de traba
lho para Auxiliar Legislativo. O Relator opina 
no sentido de que as solicitações fiquem so
brestadas, até que seja definida a política de 
pessoal a ser adotada pela Douta Comis~o 
Diretora. O PareCer é_ aprovado. Em s-eQuida; 
o Senhor Luiz do Nascimento Montelrá pro
fere parecer favorável aos Processos n95 

006454/89-1 e 006455/89-1, em que Evaldo 
Carlos Bezerra da COsta, Agente de Segurança 
Legislativa; do QUadró de Pessoal CL T, e Mar
cos Nogueira Magalhães, Técnico Legislativo, 
do QUadro Permanente, requerem seja envia
da ao IPC- InstitUto de Previdência dos Con
gressistas. institUição a cuja dísposição se en-

centram, a Iícha" de avaliação respectiva para 
apuração de desempenho funcional. O Pare
cer é aprovado. Coritintiãndo com a palavra, 
comO RelatQr, o Diretor cfa SeCretaria Adminis
trativa emite Parecer aos Processos n9s· 

005918/88-0 e 002875/89-6, em queAdalãzia 
de souza-cünha, re_quer seja considerado para 
efeito de cálculo dos "quintos" de que trata 
a Lei n9 6.732, o tempo de exercício em função 
gratificada do Grupo-Direção e Assistência In
termediária (DAI), em órgão do Poder Execu
tivo. O Senhor Primeiro S-ecretário, tendo em 
vista o indeferimento dos mendonados pro
te~fsos:;· denegando pleito da mencionada ser~ 
vidora, submete a matéria ao reexame deste 
Coh~relho para, no âmbitO de sua competên
cia, manifestar-se sobre a oportunidade de al
terar a legislação que regula a espécie. O Se
nhor Relator sugere, em seu Parecer, o enca~ 
minhamento do Processo à Subsecretaria de 
Administração -de P~ssoal, ficando esta incum
bída de proceder aos estudos necessários no 
sentido de fixar ci'ítérlos de CorrespCnidência 
entre aquelas gratificações em razão do nível 
do cargo eXerCidO nO Se-rviç-o- público e do"S-· 
exercidos no Senado Federal, para efeito de 
cálculo da vantagem pessoal, e elaborar minu
ta-de- Projeto de Resolução a ser submetido 
ao Exc-elentíssimo SenhOr Primeiro Secretário. 
O Parecer é aprovado. Ainda com a palavra, 
como Relator, o Senhor Luiz do Nascimento· 
Monteiro profere Parecer contrário aos Proces-
sOs n"" 016424/88-3 e 016425/88-0, em que 
Dulce Augusta Pereira Beredgens e Roselene 
Souza Ramos, ocupantes da Função de Secre
tário Parlamentar, Indicadas pelo Senhor Se-: 
nadar Jorge Bomhausen nos termos do Ato 
n912/78, da Comissão Diretora, requerem lhes 
sejam -ap!Iêados pela Casa os efeitos do art. 
f9, do Ato das Disposições Constitucion.?JiS
Transitórias, da ConstituiÇão Federal. O Pare
cer é aprovado. Prosseguindo os trabalhos, 
o Senhor Presidente concede a palavra à Se
nhora Sara Ramos de figueiredo que relata 
o PrOCessO n''ü02_699/89=-3, _eni que Adilson 
Ferreira do Nascimento, Contador, do Quadro 
Permanente, requer seja considerado para firlS 
de incOrpora-ção 9as parcelas de "quintos", 

tempo de exercício prestado em cargos co
missionados junto ao Tribunal de Contas da 
União, conforme Certidão de Tempo de Ser
Viço constarite CIO Processo nQ 013335(88.:-o.
No seu Par_ecer, ressalta que ·se as razões ali 
invocadas não fossem suficlentes para justi- · 
ficar o indeferimento do mencionado pleito, 
lembraria, ainda, outra que, embora de ordem 
subjetiva, merece detido exame: a Vantagem 
-pesSoal deve ser considerada como um prê
mio, uma recompensa que um órgão defere 
ão servidOr pelOs serviços pór éle prestados 
ao órgão. A finalidade do beneficio é manter 
o servidor na ihStituiÇ:ão, pela experiência ad
quirida no desemPenhO aas funções j:ie"cu~ 
liares a cada seta r; esse_ tipo dé experiência 
gão. E mais, a vantagem do tempo de serviço 
prestado a o_utros órgãos_ pelo servidor antes 
do respectivo ingresso nesta Casa, já é compu
tado para fins de "quinqüênio" e de aposen
tadoria. Após amplo debate, o Conselho, à 
unanimidade, aprova o Parecer contrário da 
Relatara. Finalizando, a Senhora Diretora-- da 
Secretaria Legtslativa emite Parecer aos Pro
cessoS n~>s 003901/89-0, 00310818.9-9, 
004!86/89-3, 0048!5/89-0 e 002896189-3, 
atraVés- dOS quais os serVidOres José Paulo 
Botelho Cobucc~ Flávia Mondin Leivas, Célia 
Regina França Pessoa Santos, Maria do So
corro Araújo de Aguiar Bastos e Gracilan Car
valho Almeida, respectivamente, solicitam a 
concessão cl_e horá_rio de_trabalho compatível 
com o regime escolar, nos termos do art. 420, 
§ 1<>, do Regulamento Administrativo_do Sena
do Federal. A Senhora Relatara propõe o ree
xame da niatérig,. pela Egrégia Comissão Dire
tora, apresentando algumas sugestões, para 
qu_e esta elabore Ato disciplinando o horário 
escolar. O Pare·cer é aprovado. Nada mais ha
vendo a tratar, às doze horas e trinta minutos, 
o Senhor Presidente declara encerrados os 
trabalhos da Reunião, lavrando eu, Marco 
Aurélio de Oliveira, Secretário, a -presente Ata 
que, depois de aprovada, será assinada pelo 
Sey1hOr Presidente do Conselho de Adminis
tração do Senado Federal. 

Sala de Reuniões, em 26 de junho de 1989. 
-José Passos Porto; Diretor-Geral. 
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PARECER N• 33, DE 1989-CN 

(Da Comissão Mista) 

Incumbida de examinar e emitir pare- -
cer_ quanto aos aspectos_ constitucional 
e de mérHo. sobre a Medida Provisória 
n9 74, de27defulhode J989,que "dispõe 
sobre a política salarial dos servidores ci- c 

viS e militares da administração federal 
direta, das autarquias, das fundações pú
blicas e dos extíntos territ6_rios federaiS 
e dá outras providências". 

Relator: Deputado Renato Wanna 

A segunda, de no 73/89,- n.ao chegou a ser 
examinada pelo Congresso Nacional, no prazo 
constitucional, perdendo sua eficácia, nos ter
mos do parágrafo único do artigo 62 da Carta 
Magna. 

Assim sendo, decidida a admissibilidade da 
Medida Provisória n;> 74/à9, como fundamento 
na ne_Cessidade âe se _e_Vitar a lacuna jurídica, 
haja vista que o prazo de vigência da Medida 

· Pr0vis9ria n"' 73/89 já se esgotou, e o projeto 
de. lei no qual foi convertida ·a Medidi Provi-

- -s6na n? 56/89 foi totalmente vetado, tendo 
este veto sido- mantido apenas por falta de 
quorum, cumpre-nos, neste momento, profe
rir parecer acerca da constitucionalidade e 
mérito da espécie normativa ora sob exame. 

Da Constitucionalidade 

A Medida Provisória no 74, de 27 de julho 
de 1989, ora sob_ exame, versa s_obre a política 
salarial apUcável ao setor público acerca da 
qual já houve deliberação. 

Esta espécie normativa, na verdade, altera Quando da apreciação da Medida Provisória 
o conteúdo das Medidas _provisórias no 56, de nç. 56/89, o Relator, ilusfre Deputado José Ta-
19 de maio de 1989'; e ~i!.?73~ de 21 de junho vares, arguiu a incoristitucionalidade da nor-
de 1989, ambas estabelecedoras de política ma, em face do princípio jurfdico da isonomia. 
salarial discriminatória_do_servidor público. Esse vício, repetido na Medida Provisória 

A primelra, submetida à apreciaç!o do Con- n~ 73!89, a nosso ver, eiVà, também, à Medida 
gresso Nacional, foi objeto de emenda substi- Provisória no 7 4/89~ Ao reeditar urna política 
tutiva e, convertida em projeto de lei, passou salarial discriminatória parã o seiVidor pUblico 
a prever a aplicação da política _nacional de federal a norma em ex_ame feriu o princípio 
salários aos servidores públicos federa1S, civis-cOnstítUdoniil da isonomia, insculpido no art. 
e militares. ~da Lei Malpr, c_onferi_ndo tratamento jurídico 

Convertida em projeto de lei, em sessão diferenciado ao trabalhador do setor público, 
realizada no _dia 20 de junho de 1989, a matéria -espéde do gênero trabalhador. 
da Medida Provisória no 56/89 foi enviada, no _ Por força de mandamento expresso no § 
dia 21 de junho de 1989, à sanção elo Presi- "29 do a~. 39 da Constituição, o servidor público 
dente da República. Neste mesmo dia o Chefe ·é identificado como uina das espécies do gê~ 
do Poder Executivo editou a Medida Provisória nero __ tra_balhador, não podendo, destarte, so~ 
n~ 73/89, reiterando o objetivo do Governo fiêi tratamento jurídico diferenciado daquele 
em discriminar o trabalhador servidor público, aplicado ao gênero ao qual pertence. 
subtraindo-odaincidêociad_apolíticanacional Embora a Medida Provisória n~ 74/89 não 
de salários, o que já havia sído repudiado pelo repita o conteúdo das Medidas Provisórias 
Poder Legislativo. Logo a seguir, foi encami- 56/89 e 73/89 ~haja ~vista que aplica pardal
nhado ao CongresSo Nacional o veto total mente, no serviço público, a política nacional 
aposto ao Projeto de Lef de Conver&ao da Me~ de salários repete porém o vício de inconstitu
dida Provisória no 56/89. cionalidade que eivava as_ espécies normativas 

ante_riores, visto que ao aplicar, apenas pardal
mente, a política nacional de salários no servi· 
ço público -subtraindo a previsão das faixas 
si:!Jariais e do efeito cascata- novamente dis
criminou o servidor público frente ao gênero 
trabalhador; do qual é espécie (art 39, 9 2~ 
CF). 

No ~ntanto, ainda a exemplo dO que ocorreu 
quando da tramitação das Medidas Provisórias 
n.,s-56 e 73/89, foram apresentadas à fo\edida 
Provisória no 74/89, emendas sanadoras do 
vic_io de inconstitucionalidade, visando des
sa fÕÕn~, viabil~ar a sua aprovação e ~inal-ar 
as perdas salariais sofridas pelo trabalhador 
d_o setor público. 

Das nove emendas oferecidas, seis ratificam 
o texto do projeto de lei da conversão, pro
posto pelo nobre relator da Medida Provisória 
IT' 56/89, numa clara demonstração da -,.'inten· 
tio" deste Poder de manter-se coerente com 
a posição anteriormente adotada. 

Aplicado o principio da isonomia entre servi
dores públicos e demais trabalhadores, deixa 
de existir qualquer óbice constitucional à tra
mitação da matéria e sua posterior conversão 
em lei, sendo improcedente qualquer suspeita 

-·de aumento de despesa_ visto que o objetivo 
pretendido é o da reposição das perdas sala~ 

· riais sofridas pelos trabalhadores públicos, em 
decorrência da inflação, sem qualc:luer aunlEm
to real de salário. 

Do Mérito 

Incontestável é a conveniência e a oportu
nidade de _aprovação de uma política sa1arial. 
Poré_m, não urna política salarial específica pa
ra o servidor público, mas sim uma política 
nacional de saJários, sob _cuja égide se coloca· 
rão todos os trabalhadores brasileiros. 

Isto já foi feito pelo Congresso Nacional. 
Hoje _nós temos uma política nado na! de sa1á
rios e a sua aplicação aos servidores públicos 
independelia de lei específica. No entanto, em 
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face da edição pelo Presidente da República 
de três medidas provisórias consecutivas vi
sando a discriminação da espécie trabalhador 
público frente ao gênero trabalhador, conside
ramos recomendável a aprovação desta me-_ 
di da provisória que, alterada pelas emendas
que lhe foram oferecidas, passará a Prever, 
expressamente, a aplicação, no setor públito, 
da política nacional de salárioS elaborada pelo 
Poder Legislativo. 

Essa mesma -poUtica nacional de salários 
fo~ mais uma vez, objeto de veto por parte 
do Presidente da República, que, sob o argu
mento _não comprovado de comprometimen
to com a despesa de pessoal de mais de 65% 
(sessenta e cinco por cento) da receita çor
rente da União, rejeitou totalmente o Projeto 
de Lei de Conversão da Medida Provisôiia n~ 
56/89. 

A alegaç_ão de comprometimento de mé)is 
de 65% (sessenta e dhCQ por cento) da receita 
corrente da União com pessoaL além de não 
ter sido comprovada e sim some_nte alegada, 
não corresponde à verdade, haja vista que em 
Parecer proferido ao projeto de Lei do Orça
mento _Geral da União para 1989 o nobre Se
nador Almir Gabriel demonstrou que _O- per
centual de comprometimento d_a _receita c_or
ren~ da União com pessoal não ultrapassaria 
a 42% (quarenta e dois por cento), numa pre
visão inflacionária de 10% (dez por cento) ao 
mês. É_ verdade que a inflação já de muito 
ultrapassou este patamar e que os salários 
e remunerações deverão ser reajustados no 
nível da inflação. Porém, é verdade que a recei
ta púbHca também será corrigida nos níveis 
inflacionários conseqüentemente sendo man
tido o percentual demonstrado no Parecer do 
Relator_ do Projeto de __ L_ei Orçamentária, isto 
ê, 42% (quarenta e dois por cento). 

No mérito, pois, somos pela aprovação da 
Medida Provisória n~ 7 4/89, por conveniente 
e oportuna, com as alterações que lhe foram 
oferecidas pelas Emendas n~• 1, 2, 3, 4, 6 
e8. 

Das Emendas 
À Medida Provisória n~ 74/89, foram apre-

sentadas 9 (nove) em_endas, sobre as quais 
devemos emitir pareCer. 

A Emenda de no 1 e, em parte, as de n• 
2, 3, 4; 6- e 8 ratificam ·o- Projeto de Lei de 
Conversão da Medida Provisória n~ 56/89. 

A Einenda de n~ 5 pretende alterar a forma 
de reajuste das remunerações no setor pú
blico. 

A Emenda de n~ 7 busca estender às carrei
-ras do Ministério P(lblico o di,sposto nas Leis 
no&-7.725, de 6 de janeiro de 1989 e 7.804, 

-de 18 de julho de 1989, padecendO do vício 
de inconstituciOnalidade por versar matéria de 
inicíafiva exclusiva de outro Poder, 

A Emenda de n~ 9 procura alterar os valores 
dos vencimentos constantes da Tabela do Pla
no· de Classificaçáo de Cargos e Empregos 
dos servidores públicos federais cMs pade
cendo, também, pelos mesmos motivos ex-

- postos com _relação à Emenda n? 7, do_ vício 
de inconstitucionalidade, -

Analisadas as emenda-s, o nossO Parecer 
é o seguinte: _ _ _ _ 

1 - Emenda n» 1, de autoria do ilustre 
Deputado Haroldo Uma - favoráVel, por sa
nar vício de inconstitucionalidade que eiva a 
Medida Provisória n~ 7 4/89; 

2 - Emenda n" 2, de autoria do ilustre 
Deputado Paulo Paim- favorável, nos termos 
da Emenda n9 1. 

3 - Emenda n" 3, de autoria do ilustre 
Deputado Geraldo Campos - favorável, nos 
termos da Emenda no 1; 

4 - Emenda n" 4, de autoria do ilustre 
Senador Carlos Patrocínio, parcialmente favo
rável, nos termos da Emenda n" 1; 
5-Enieiida n" .5, de autoria do ilustre De

putado Paulo Paim -:- prejudicada, em razão 
do acatamento das Emendas de no 1, 2, 3, 
4,6 e 8; .. 

6 - Enienda nP 6, de autoria do_ ilustre 
Deputado Prisco Vianna - favorável, nos ter-
mos da Ern_e_nda n~ 1; __ _ _ 

7 - Emerida n 9 7, de autoria da ilustre De
putada-Beth Azfze ___:_contrário, por inconstitu
cionalidade. 
8-Emenda nP 8, de autOria do ilustre De

putado Virgílio Guimarães ~ (avofavel, nos 
termos c.la Emenda n~ 1; 
. _9_- Emenda n 9 9, de aUtOria do ilustre 
Deputado Paulo Paim- contráriO~ por -incOns
titucionalidade. 

Conch.wão 

Apreciados os aspectos de constituciona
_lídade é mérito da Medida Provisória n" 74/89, 
examinadas as emendas oferecidas, somos 

por sua aprovação, com as alterações propos
tas nas emendas de n9' 1, 2, 3, 4, 6 e 8, nos 
termos do seguinte Projeto de Lei de Conver
são. 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
N• 17, DE 1989 

Dispõe sobre a polítka salarial dos ser~ 
vidores civis e miütares da Administração 
Federal dketa, das autarquias, das funda
çôes públicas, dos exilntos TenitónOs Fe
derais e dá outras providências, 

O CongresSO Nacional decreta: 
Art. 1 o Mantida a data base estabelecida 

no art. 1 o da Lei no 7.706, de 21 de dezembro 
de 1988~ os vencimentos, salários, soldos e 
proventos dos servidores civis e militares da 
AdministraçãO Federal díreta, das autarquias, 
das fundações públicas e dos extintos Territ6-
rios Federais serão ~eajustados, trimestral
mente, observado o disposto no incis_o l, e 
na primeira parte do inciso II, do art. 2o desta 
lei, ,em percentual igual à variação acumulada 
do lndice de Preços ao Consumidor (lPC), veri.:
ficada nos três meses anteriores, deduzida a 
antecipação a que se refere o art. 3~ desta 
lei. 

Parágrafo único. O primeiro reajuste tri
mestral dar-se-á em outubro _de 1989-. 

Art 2o Fica assegurado a partir do mês 
de agosto de 1989 o reajuste das parcelas 
mencionadas no art. 19, calculado da seguinte 
forma: --

1-aos que percebem, a título de remurie~ -
ração, até 3 (três} salários mínimOs, aplicar
se-á;-mensalmente, o fnd.ic-e de Preços ao Con
sumidor- IPC do mês anterior; 

II-aos que percebam acima de 3 (três) 
salários mínimos aplicar-se-á, até o limite refe
rido no inciso anterior, a regra nele contida 

-e, no" que exteder, aplicar-se-á, trimestralmen
te, o percentual igual à variação _acumulada 
do Índice de _Preços ao Consumidor - IPC, 
verifk::ada nos trêS meses ante(iores, 

Art. 3_o Excetuado o disposto no inciso 1 
e primeira parte do inciso li do art. 2~ desta 
lei, sempre que a variação do IPC verificada 
no mês anterior for superior a 5%, os estipên
dios de que trata o art. 19 serão reajustados, 
a titulo de antecipação, pelo percentual corres
pondente a ~te excedenb;:, . 
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Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplicar~se~á a pãrtii' de ·agosto de 1989~ 

Art. 4° Os estipêndios referidos no art.J..~ 
são reajustados: 

l-no mês de maio de 1989, em 30% (lrin~ 
ta por cento) incidente sobre os valores vigen
tes no mês de abdl de 1989; 

11- no més de julho de 1989 em 37,24% 
(trinta e sete vírgula vínTe e quatro por celito), 
sobre os valores reajustados nos termos do 
inciso 1. - - - -

§ 1 o O disposto neste artigo abrange os 
pensionistas do Tesouro l'lã<:tOnal, as parcelas 

pffc-ebidas em cará±er permanente á titulo de 
indeniZações, auxílios e abonos, bem assim 
o salário_-famí1ia dos servidores regidos pelas 
Leis no 1.711, de 28 de outubro de 1952, e_ 
0° 5.7fST, de 27 de junho de 1972. 

§ 2b Na aplicação do disposto neste arti
gO, serão compensados quaisquer reajustes 
ou aumentos s~Jarials concedidos nos meses_ 
de feVereiro a }uhhO i::ie 19891 inclusive os de~ 
correntes de sentenças judiciais. 

Art 5" __ Fica assegurado aos servidores de 
- qlié- trata o art. 1 ~ desta I e L a percepção da 

remUneração mensal a que fazem jus até o 

último dia útil do r'nês que se refere a remu~ 
neraç_~o. - _ 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 7" Revogam~se as disposições em 
contrário. _ _ _ __ 

Sala das Sessões, "8 de _ag_osto de 1989. 
Senador João Menezes, Presidente - Dep. 
Renato V!anna, Relator - Sen. Chagas Rocfo·~ 
gues- Dep, Naphtali Alves de Sousa - Sen. 
CadOs Patrocf_mO - Dep. Ady!son /11otta -
Sen. Mário Maia- Dep. Jofran Frejãt- Dep. 
Geraldo Campos. 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 106' SESSÃO, EM 9 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Aviso do Ministro da Fazen
da 

-N~ 712/89, encaminhando esclareci
mentos do Ministério da Fazenda, sobre 
os -quesitos constantes do Requérimento 
n" 67/89, de autoria do Senador Nelson 
Wedekin. 

1.2.2 - Parecer 

Da Comissão Teinporâria do Código de 
Defesa do CoriSU.ffiiâOr sóbre OPi'Ojéfo de 
Lei do Senado n-o 97/89, que- dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá_outras pro
vidências. 

1.2.3 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n? 217/89, 
de autoria do Sen,_ Márcio Lacerda, que 
faculta a dedução de despesas médicas 
e hospitalares em um dos meses seguintes 
ao correspondente pagamento, para fins 
de determinação mensal de cálculo do im
posto de renda das pessoas fisicas: 

1.2.4- Requerimentos 

- N~ 400/ff9, de autoria do Senador Ja~ 
mil Haddad, solicitando licença para acéi
tar convite formulado pela Embaixada do 
Reino do Marrocos, para assis:tír, no perío
do de lO a 18_domêscorrente,G!o_ççlóquio 
sobre "O Legado da Cultura Árabe às Cul
turas· Latino~Americanas", a realizar-se na
quele País. 

- N~ 401/89, de autoria do Senador 
Teotónio Vilela Filho, justtficando sua au
sência dos trabalhos da Casa, pelo período_ 
de 1 O (dez) dias, a partir _de 26 de julho 
de 1989. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SUMÁRIO 
SENADOR JAMiL HADDAD, como líder 

-.-Declarações do ·sr. Fernando Collor de 
Me!lo, a favor da manutenção dos territó
rios árabes ocupados por Israel. 

SENADORODSABÓIA DEOIRVALHO 
-Pesquisas de opinião pública. -

SEI'IADOR JOÃO MENEZES, como li
der- Falecimento do Sr. Jair Bernardino 
de Sousa. 

Q SR. PRESIDENTE- Fala associativa 
em nome da Mesa. 

SEI'IADOR LOORIVAL BAPTiSTA - F a
lecimento de Luiz Gonzaga. 

1.2.6 - Requerimento 

-N·· 402/89, de autoria dos Senadores 
Leite Chaves, Humberto Lucena e Lourival 
Baptista, solicitando homenagem póstu~ 
ma ao Dr. Oswaldo Trigueiro de Albuquer
que Melo, ex-Ministro do Supremo Tribu
nal Federal e ex-Governador da Paraíba. 
Aprovado, após uscirem da palavra os Srs. 
Humberto Lucena e Chagas Rodrigues, 
tendo o Sr. Presidente se associado às ho
ÍTleri~gens prestadas, em nome da Mesa. 

1.2.7 -Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n~ 218/89, 
c{e autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que regula a investigação de Paternidade 
dos filhos havidos fora do casamento e 
dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado n~ 219/89, de 
autoria do Senador Leopoldo Peres, que 
conCede rep-afcição de natureza económi
ca aO-Cidadão impedido de exercer, na vida 
civil,atlViaade específica, em decorrência 
das Portarias Reservadas números S
SOGM-5 e S-285GM-5, do Ministério da 
Aeronáutida. 

1.2.s --Sugestão 
-:-:-Do Sr. Senador Marco Maciel, suge

rindo a realização de sessão especial do 
cOngresso Nacionãl, para homenagear o 
Sodõf690 Gilberto Freyre, no dia 9 de se
tembro vindouro. 

1.2.9 - Requerinlentos 

-N"' 403/89, de autoria do Sr. Senador 
Mansueto de Lavor e outros, de prorro
gação por mais 60 dias do prazo conce
dido à Comissão Especial que regula com
petência privativa do Senado. Aprovado. 

- N~ 404/89, de urgência para o Ofício 
n? S/19/89, que solicita autorização _do Se
Pª-d.Cl. fedeçal a fm "de que o Governo do 
E,staçlo çle São_Paulo possa realizar operaM 

_ ção çle empréstimo externo no val~r de 
US$ 28Q,OQO,OOO.OO (duzentos e oitenta 
mUhõ_es_de.dólares americanos), para os 
fins que especifica. 

1.3-ORDEM DO DIA 
-Requerimento no 395, de 1989, de auto

ria do SeDadO r Ronan Tito, solicitanâo, nos 
termos do art 172, I, do Regimento Interno,- -
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto 
de Lei da Câmara no 39, de 1986 (n? 
6.77.7/85, na Casa de origem), que institui _ 
o Programa NacioOal de Minerais Estraté-
gicos e dá outras pro\riàêtldas.. 

Aprovado, após usarem da palavra os 
Srs. João Menezes, Odacir Soares, Jutahy 
Magalhães e Roberto Campos. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 121, de 
1984_(n~ 496n9, na Casã de o~:igein), que 
dispõe sobre a aplicação obrigatória !lajor~ 
nada-padrão de trabalho (arts. 58 e 61 da
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto~Lei n" 5.452, de 1? de 
maio de 1943), aos vigilantes ou guardas 
de seguranÇa em estabelecimentos de cré
dito. Dedarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câmara n-? _128, de 
1984 (n~ 547n9, na Cas_a de origem), que 
alter_a disposítivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo DecreM 
to-Lei n? 5.452,- de 1 o -de maio de f943, 
dispOndo Sobre 6 frabalho notumo e o exe
cutado em condições de insalubridade. 
Declarado prejUdicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n? 47, de 1986 
-Complementar, de autoria do Senador 
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Nelson Carneiro, que introduz modificação 
na Lei Complementar n" 26, de 11 de se
tembro de 1975, que unificou PIS-Pasep. 
Declarado prejudicado. Ao Arqui\!0. 

Projeto de Lei da Câmara n" 131, de 
1984 (n" 459n9, na Casa de origem), que 
altera a redação do art 192 da Conso
lidação das Lels do Trabalho, aprovada pe
lo Decreto-Lei n" 5.452, de Jn de rriãio de 
1943. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei da Câffiar·a n" 135, de 
1984 (n" 170n5, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a contagem recíproca do 
tempo de serviço prestado pelo trabalha
dor como segurado do INPS e beneficiário 
do Funrural. Declarado prejudicado. Ao Ar- _ 
quivo. 

Projeto de Lei d_o Senado n? 28, de 198_8, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, 
que estabele_ce a legitimação processual 
de órgãos entidades ou associações de 
classe, nos casos e condições que espe
cifica. Declarado prejudicado. Ao Arqui
vo. 

Parecer da Comissão do Distrito Fede-. 
ral, sobre a Mensagem IT' 132, de 1989-
(nn 287/89, na origem), de 22 de junho 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República, submete à deliberação 
do Senado_a escolha do Doutor Wanderley 
Valim da Silva, para exercer o cargo de 
Vice-Govemador do Distrito Federal. Apro
vado, Após usarem da palavra os Srs. Mau
rício Corrêa, Mauro Benevides, Leite Cha
ves, Ronan Tito, Meira Filho, Jarbas Passa
rinho, Edison Lobão, Mansueto de Lavor, 
Cid Sabóia de_ Carvalho. 

1.3.1-Matérias apreciadas após a 
Ordem do Dia 

Oficio S n" 19/89, em regime de urgên
cia,nos termos do Regimento n~ 404/89, 
lido no Expediente da presente sessão. 
Aprovado nos termos do Projeto de Reso
lução n9 48/89, oferecido pelo Senador Se
vero Gomes em parecer proferido em ple
riário. À Comissão Diretora para redação 
final. 

Redação final do ProJeto de Resolução 
n~ 46/89, em regime de urgência. Apro
vado. À promulgação. 

Requerimento n" 400/89, lido no Expe-
diente dit presente sessão. Aprovado, após 
parecer proferido pelo Senador Leite Cha-
ves. _ 

RequerimentO n~ 401/89, lido no Expe
diente da presente sessão. Aprovado. 

1.3.2 -Discursos pronunciados 
após a Ordem do Dia 

SENADOR MÁRIO M4l4-Presença do 
PDT às comemorações do 19 aniversário 
da Revolução Sandinista. Troca de dossiês 
de corrupção entre o Ministro da Justiça 
e o- Presidenciável Fernando Collor de 

-Melo. Demissão de Augusto Carlos da 
Silva Teltes, da Fundação Pró-Memória 
e da Secretaria do Património do Minis
tério da Cultura. 

SENADOR IRAM SARAIVA- Regula
mentação da Lei que dispõe sobre bene
fícios fiscais na área do Imposto de Renda 
e outros tributos, concedido -ão desportô 
amador. 

SENADOR JOÁO CALMON-Relató
rio anual da Companhia Vale do Rio Doce. 

SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FERREI
RA.- Alterações no corpo de auxiliares 

~do Presidente da República. Aumento dos 
casos de meningite meningoc6clca, no 
Estado do Espírito Santo. Entrevista do Se_~ 
nhor Presidente da República à televisão, 
rebatendo críticas feitas ao seu Governo. 
Importação de vacinas cubanas contra a 
meningite tipo B. 

SENADOR MAGRO BENEVI
DES- DedíniO da cultura algodoeira do 
Estado do Ceará. 

1.3.3 -.Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4-ENCERRAMENTO 
2-DISCURSO PROFERIDO EM 

SESSÃQAl'ITERIOR 
- - ----

-Do Senador Humberto Lucena, pro-. 
nundado na sessão de 7-8-89 
· 3 -·ATO DA COMISSÃO DIRETO· 

RA DO SENADO FEDERAL 
-N• 21, de 1989 
4-ATOS DO PRESIDENTE DO 

SENADO FEDI'lllAL 
-N~ 202 e203, de1989 
5- PORTARIA DO PRIMEIRO SE

CRETÃRIO DO SENADO FEDERAL 
-N•37, de r989 

6-DIRETORIA GERALDO SENA· 
DO FEDERAL 

- Extratos de contratos n<?S 41 a 44, de 
1989 
7- MESA DIRETORA 

a - LÍDERE;S E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

? -COMPOSIÇÃO DE COMIS· . 
SOE;S PERMANENTES 

Ata da 1 06" Sessão, em 9 de agosto de 1989 
3~ Sessão· Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Nelson Caráéii"o, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAft1-5E 
PRESEmES OS SRS. SENADORES' 

Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo 
Peres - Aureo MeUo - Odacir SoareS ~ 
Ronaldo Aragão - JoâQMenezes - Jarbas 
Passarinho - Moi_sés Abrão - Antonio Luiz 
Maya - João Castelo --:- Alexandre Costa :
Chagas Rodrigues - Afonso Sancho -- Car
los Albed:O - Lavoisier _Maia - Raimundo 
Ura -Marco Maciel- Ney Maranhão- Man
sueto de Lavor -João Lyra- Francisco Ro
llemberg - Lourival Baptista - Luiz Viana 
-Jutahy Magalhãe:s _- Ruy Bacelar -João 
Calmon- Jamil Haddad- Nelson Camelro 
- Ronan Tito -Severo GóineS .-Mário. Co
Vas - Mauro Borges - Irapuan Costa Júnior 
- Pompeu de Sousa - Roberto Campos -

1 
Mendes_ Canal e - Rachid Saldanha Derzi -
Wilson Martins- Leite Olaves -José Richa 

-Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro -
Nels-On Wedekin- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
_~-A lista de presença acusa o compareci
mentO de 45 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a próteçãoj:Je Deus, iniciamOs nossos 
trabalheis. 

O Sr. 1 o Secretário lrá prOceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
AviSO--

DO MINISTRO DA FAZENDA 

N~ 712/89, de 3 do corrente, encaminhando 
esclarecimentos prestados pelo Ministério da 
Faz.enda sobre requisitos Constantes do Re-

querimento n" 67, de 1989, do Sênador Nel
son Wedekin, formulado com Q .Qbjetivo de 
obter informações sobre ·a: interVenção rio 
Banco Regional de Desenvolvimento do Exti'e
mo Sul- BRDE, em liquidação extrajudicial. 

Parecer 
(*) PARECER N• 143, DE 1989 

Da Comissão Temporária do Código de De
fesa do Consumidor,_ incwnbida de examinar 
e emitir parecer quanto aos aspectos técnico 
e de mêrito sobre o Projeto de Lei do Senado 
n~ 97, de -1989, que "dispõe-sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências", vi
sando à elaboração do Código de Defesa do 
Consumidor, em atendimento ao dfposto no 
art. 48 das Disposições Transitórias do t.exto 
constitucional. 
('")Será public~do em suplemento à presente edição 
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(Encaminha-se cópia ao requerente) 
-~ 

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

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser 
lido pelo Sr. J9-Seci'etário3 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 217, DE 1989 

Faculta a dedução de desp~sas médi
cas e hospitalares em um dos meses se-. 
guintes ao correspondente pagamento, 
para fins de determfna_çfiq_a_umsal da ba
se de cálculo do _Imposto de Renda dQs 
pessoas ffsicas. 

O Congrêssõ NaclonéJI deçreta: 
Art. ]9 0§7"doartigol4daLein"7.713, 

de 22 de dezembro_ d_e__J 988, com as modifi
cações introduzidas pelo item II do artigo 45 
da Lei n~ 7.799, de 10 de julho de 1989, passa 
a vigorar com a seguinte redaç-ão: 

"§. 7<~ No caso do parágrafo anterior, 
a fonte pagadora poderá fixar um prazo 
para a entrega do comprovante ou da 
indicação, com vistas a ser efetuada a 
dedução no próprio mês; após esse pra
zo, a dedução_ poderá ser feita em um 
dos meses seguintes, pelo valor corrigido 
monetariamente cpm b:ase na variação 
do BTN ocorrida entre o _mês do paga
mento da despesa e o mês da dedução.'' 

Art. 2~ Acrescente-se ao artigo 14 da Lei 
n9 7.713, de 22 de dezembro de 1988, o se
guinte parágrafo: 

"§ ao o disposto na parte final do pa
rágrafo anterior é ;;1plicável aos demais 
contribuintes que, fazendo jus à dedução 
prevista no inciso I, não a tenham utilizado 
no mês do pagamento da despesa." 

Art 3? Esta lei entra em Vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 4e Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A dedução de despesas médicas e hospita
lares superior~s a 5% (cinco por cento) do 
rendimento bruto mensal da pessoa fisica su
jeita ao Imposto de Renda na fonte pode ser 
feita até o mês seguinte ao do pagamento 
dos gastos, de conformidade com o artigo 
14 da Lei n9 7.713., de 22 de dezembro de 
1988. 

O contribuinte, que tiver esse tipo de despe
sa e eventualmente se esquecer de entregar 
o respectivo comprovante à fonte pagadora 
até o mês seguinte, estará iinpedido de des
contá-la dos rendimentos sujeitos ao tributo 
em outra ocasião. _ 

Pelo que se depreende da leitura dos artigos 
29 e 14, inciso I, parágrafos 6~ e _7~, e artigos 
23 e 24 da Lei no 7.713/88, nem mesmo os 
contribuintf.::s sujeitos à apresentação de de
claração anual de ajuste do imposto podem 
ub1izar a dedução de despesas médicas na 
declaração, se não o fiZeram no mês apro
priado. E que, nos termos do artigo 2o da cita-

da lei, o imposto deixou de ser apurado anual
mente, passando a ser calculado e devido mês _ 
a mês à medida em que os rendimentos e 
ganhos de c:apital forem percebidos e as des
pesas dedutíveis forem efetivadas. 

Nessa linha, o_art. 14. inciso I, pennite que, 
··na=determinação da base de cálculo sujeita 
à iriddênda mensal do Imposto de Renda, 
sejam dedu.zidas despesaS médicas e hospitaw 
lares, cujo pagamento tenha sido feito no mês. 

Por sua vez. o artigo 23 estabelece que o 
contribuinte, percebendo rendimntos de mais 
de uma fonte pagadora, deve recolher, em 
cada mês, a diferença entre o valor do imposto 
calculado sobre o total dos rendimentos aufe~ 
ridos no mês e a soma c;:los valores do imposto 
retido pelas fontes e daquele pago pelo próprio 
contribuinte no caso em que houver essa obri
gatoriedade. Essa espécie de recolhimento já 
é conhecida como "mensalão". 

O artigo 24 permite ao contribuinte, c_om 
màis a e uma fonte pagadOra, optar pelo-ajuSte 
e re:c:ólhimentQ_da diferença de imposto no 
ano seguinte. A pessoa física que optar por 
esse critério deve apurar as diferenças _do im
posto, mês a mês, e ·efetuar o pagamento no 
anb Seguinte com correção monetária. 

Como"· se vê; o contribuinte que, por qual
quer motivo deixa-r de deduzir a despesa no 
mês indicado na lei, perde o direito de fazê-lo 
futuramente. 
-~Tal sistemática de apuração do imposto, 
assim regulada pela Lei n~ 7.713/88, tem-se 
revelado injusta no que se refere a prazo para 
dedução de despesas médicas e hospitalares. 
Todavia, como este é o primeiro ano de_aplk:aw 
ção da medida, é explicável até certo ponto 
a ocorrência de distorções, que devem mere
cer do legislador pronta correção. 

Com efeito, o presente projeto_ tem por fina
lida4e Permitir que o contribuinte deduza em 
um dos meses seguintes as despesas médk:as 
e hospitalares que excederem de 5% (cinco 
por cento) de seus__ rendimentos· brutos no 
mês, garantindo-lhe a correção monetária. dos 
valores pagos a esse titulo, segundo a variação 
dO BTN ocorrida entre o ffiês do pagamento 
e o mês da dedução. 

É relevante esclarecer que a modificação 
ora proposta não altera a nova estrutura de 
tributação do Imposto de Renda das pessoas 
fisicas, implantada pela Lei n~ 7.71 3/88a partir 
d_e 19 de janeirO de 1989. Apenas a aperfeiçoa, 
na medida que evita prejuízos ao contribuinte 
e não causa qualquer perda de ~rrecadação. 
ao erário. 

Em face do exposto e_ na_ certeza de que 
o presente projeto de lei corrige uma situação 
injusta, esperamos contar com o apoio dos 
ilu?tre? pares para a âprovação da medida. 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 1989. 
- SenadOr Márc{o Lacerda. 

LEGISU.ÇÁO CfTADA 

lEI W7.713, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 1988 

Altera a legislação do ímposto de renda 
e dá outras providências. 

Art. 14. Na determinação da base de cál
culo sujeita à inddência'-mensal _do impostO 
de renda poderão ser deduzidas: 
I- no que exceder a cinco por cento do 

rendimento bruto do contribuinte, a parte dos 
pagamentos feitos pela pessoa física, no mês, 
a médicos, dentis.tas, psk:ólogos, fisioterapeu
tas, terapeutas ocupacionais e hopitãis; 
li- a quantia equivalente a 4 OTN por de

pendente, no mês, até o limite de 5 depen
dentes. 

§ 1 Q __ Q di_sposto no inciSo I deste artigo 
aplica-se também aos pagamentos feitos a 
empresas brasileiras, ou autorizadaS a ·runcío
nar no País, destin_~os à cobertur~ de ~espe
sas com hospitalização e cuidados médfcos 
e dentári_os, e a entidades que assegurem direi
to de atendimento ou ressarcimento de- despe
sas de natureza médica, odontológica e hos-
pttalar. -

§ 29 Quando o montante do_s- pãgameh
tos a que se refere este artigo" ultrapassar o 
valor da base de cálculo do imposto, em cada 
mês-, o excedente, corrigido monetariamente, 
poderá ser deduzido no mês subseqüente, no 
que ultrapassar a cinco por cento do rendi~ 
menta bruto i:io m~_s de dedução. _ o 

§ 3" Não se_induem entre --ªS d_edy_çóéS
de que trata este artigo as despesas cobertas 
por apólices de seguro ou quando ressarcidas 
por entidãdes __ de qualquer espécie. 

§- 49 O disposto neste artigo restringe-se 
aos pagamentos feitos_ pelo contribuinte rela
tivo ao seu próprio lfatamento ou, qüando não 
aufiram rendimentos trib_utáveis, o de seus de
pendentes econôrilicos. 

§ 51 A dedução a que_se re_fere_ este artigo 
é condicionada a que os pagamentos sejam 
especificados e comprovados, com indic:ação 
do nome, endereço e número de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadas
tro de Pessoas Jurídicas, de quem os recebeu, 
podendo, quando o beneficiário for pessoa 
físjca, na fajta de .docurnen~ão, ser f~ita !!1-c;!i
caçãQ çio cheque nominativo pelo qual foi efe
tuado o pªgamento. 

§ 69 __ ~ara cálculo do hnposto a que se 
refere o art. 7o dest? Lei, o comprovante ou 
a indica-ção de que trata o parágrafo anterior 
dev~rá ser entr~gue à fonte pagadora, que fica
rá responsável por sua guarda e exibiçãO aO 
fisco. ___ _ -~--- _ ~ 

§ 79 No caso_do parágrafo anterior, a fon
te pagadora poderá ftxar um prazo para a en
~ga do _comprovante ou da indíc"ação, com 
vistas a _S~r efetuad8 a ~~dUç:ãC? !:lO_ próprio 
mês; após esse prazo, a dedução poderá ser 
feita no mês seguinte, pelo valor corrigido mo
netariGI!Tiente. 

LEI N" 7. 799, DE 1 O DE JULHO DE. 1989 

Altera a legislação tributária federal e 
dá outras "providências.-

ÜIJ>{TULQ IV 
Normas sobre a _bibutação das pessoas 

tisicas 

Art 45. A partir de 1 ~ de julho de 1989, 
os dispositi_yos a seguir enumeradOs -da Lei 
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n_97.713,de22 de dezembro de 1988;passam 
a vigorar com a seguinte re_dação: 

1-Os fncisós )fJ! e XVIII do art.-6<>: 

"XI/....:.. os rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, transferência para 
a res_erva remunerada ou reforma, pagos 
pela Previdência Social da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, 
até o valor equivalente a trezentos e cin
qüenta BTN, a partir do mês em que o 
contribuinte completar sessenta e cinco 
anos de idade, sem prejuízo da dedução 
da parcela isenta prevista no art. 25- desta 
lei; 

XVIII- a correção monetária de ioyesti
mentos calculada aos mesmos índices 
aprovados para os Bônus do T escuro Na
clonai- BTN, e desde que seu pagamento 
ou crédito ocorra em iritervalos não inferio
res a trinta dias;" 

U- O inCiso Ire O§ 7o do art. 14: 
"II- a quantia equivalente a trinta BTN 

por dependente, no mês, até o limite de 
cinco dependentes; 

§ 79 No caso do parágrafo anterior, a 
fonte pagadora poderá fixar um prazo para 
a entrega do comprovante ou da indicação, 
com vistas a ser efetua_da ª-- dedução no 
próprio mês: após esse prazo,- a ded_ução 
poderá ser feita no mês seguinte, pelo valor 
corrigido monetariamente_ c_om base na va
riação do BTN ocorrida entre o mês do 
pagamento e o mês da dedução." 

................................................... ~---~ 

DOCOMENTO A QUE SE REFERE 
OAUTORDOPRQJETOEMSUAJUSTJ-
F101p\O O GLOBO 3-7-89 

LEÃO ESTÁ FICANDO COM 
GASTOS MÉDICOS 

Sônia Mossri 

Brasília - Milhares de contribuintes pode· 
riam ter pago menos Imposto de Renda desde 
janeiro, se deduzissem gastos com despesas 
médicas superiores a 5% da renda bruta men
sal. Quem rlão fez isso pagoU maiS imposto 
ao leão, porque a Secretaria da Receita Federal 
informa que não haverá aba_tjme:nto destes 
gastos na dedaraçã_o __ d_p Jmposto de Renda 
da Pessoa Físka exercf.ciq 1_990, ano-ba~e 
1989. 

A parcela de gastos médicos que exceder 
a 5% da renda bruta pode ser deduzida_ dos 
rendimentos que serão tributados pela tabela 

que incide sobre o trabalho assalariado e não 
assalariado, o que exige a apresentação de 
recibos. Quem tiver vínculo empregatício deve 
apresentar ao departamento de pessoal de sua 
empresa os documentos comprovando os 
gastos adma -dós 5% da renda brutal. Nos 
demais casos, o contribuinte também pode 
Fazer- a." deduç5o, mas deve conservar em seu 
poder os redbos. 

Por exemplo, um contribuinte com salário 
de NCz$ 2.5_00 em 'junho teVéâespesas médi
cas de NCz$ 400 no mesmo mês. A parcela 
que excede aos 5% da renda brutal, NCz$ 
275, pode ser deduzida da base de cálculo 
que será tributada. Assim, em vez de pagar 
inipOsto sobre NCz $ 2.500~ "eSSe cOntribuinte
levará para a tabela Ncz$ 2.225,00. 

De acordo com a Lei n< 7.713, de dezembro 
de 19"88,--Sofnente podem ser deduzidos os 
gastos Superfõres a 5% do rendimento bruto 
do contribuinte relativos a pagamentos feitos 
noinês.a médicos, dentistas, psicólogos, fisio
terapeutas, terapeutas ocupaci6nais e hospi~ 
tais. se- a empresa já tiver fechado a folha 
de pessoal, a dedução poderá ser feita no mês 
segUinte. Depois -dissO nada mais pode ser 
feito. O_ contribuinte ciUe se esqueceu disSÇ> 
nos prtmeiros meses do ano jamais terá a 
chance de dedução, sobretudo porque não 
existe mais restituição do imposto de Renda 
da Pessoa _Física a partir da declaração de 
rendimentos do próximo ano. 

Alguns especialistas em tributação acredi
tam que essa nova fórmula de deduçã_o pode
rá implicar em sonegação de impostos pelos 
profissionais liberais, uma vez não existem me
canismos_de fiscalização eficientes. Mas os as
sessores da Receita afirmam que grande parte 
do atendimento médico atualmente é feito 
atraVés de convênios, o que pode ser facil· 
mente fiscalizado. 

Desde a edição_ do Plªno CrUZado Novo, 
não havia_ nenhum tipo "de c_orreção; ·mas. a 
partir de 1 de julho, com o retomo da indexa
ção, volta a atualização prevista originalmente. 
Assim. se __ a empresa não deduzir em julho 
as despesas médicas superiores a 5% da ren· 
da bruta~ a dedução pode ser feita em agosto, 
atualíza-dã pelo BTN. 

{À Comissão de Assuntos Económicos 
- CDJT~petência terminativa) 

~O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto-lido será publicado e remetidõ 
à ComiSsão competente: (Pausa.) 

Sobre oa~mesa requerimentos que serão li
dos pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 400, DE 1989 

Requeiro, de acordo-con1 o disposto no art. 
40, § 1 ?, a, do Regi_!Tlel].to Interno, licença para 
aceitar convite formulado pela embaixada do 
Reino do Marrocos para assistir, no período 
de 1 O a 18 do mês corrente, ao colóquio sobre 
"O Legado da Cultura Árabe às Culturas Lati
no-Americana$", a realizar-se naquele País, 
com a coli'!boração da Unesco. 

Sala _das_ Sessões, 9 de agosto de 1989. 
--Senador JamD Haddad 

A embaJXada do Reino do Marrocos em Bra
sília apresenta seus cumprimentos à Presidên· 
cia do Senado Federal da República Fede
rativa do Brasil e tem a honra de informar 
que o Exm~ Sr. Senador Jamil Haddad foi con
vidado, pelo ministro marroquino da Cultura 
e Secretário Geral da Universidade de Verão 
AI Mu' T amid Ibn Abbad de Asilah, a assistir 
ao colóquio sobre "O Legado da Cultura Árabe 
às Culturas Latiilo-Americanas", a realiZar-se
em colaboração com a Unesco. 

Foram convidados a participar deste evento 
cerca de 20 pensadores, criadores_ e especia
listas na área de estudos latino-americanos. 

O transporte intemadOilal e interno estarão 
a cargo da Associação Cultural Almouhit que 
assume a secretaria da Universidade de Verão. 

o Exm1 sr: Senador-Jamil Haddad está Con
vidado para o período de 11 a 17 de agosto 
de 1989 . 

A embaixada do Reino do Marrocos apro
veita a ocasião Para renovar à Presidência do 
Senado FederaJ da República Federativa do 
Brasil seus protestos de elevada consideração. 

Brasília, 1 o de agosto de 1989. 

REQUERIMENTO N• 401, DE 1989 

Brasília, 8 de agosto de 1989 

Senhor Presidente, 
Atendendo o disposto no inciso I do _art. 

43 -dO Regimento -lntemo do Senado Federal, 
encaminho a V. Ex· Atestado Médico que justi
fica a minha ausência dos trabalhos do Sena
do Federal e do Congresso Naçional,_ pelo pe
ríodo de 10 (dez) dias, a partir de 26 de julhO 
de 1989. ~ -~~ --

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Ex" 
protestos de renovada estima e consideração. 
- Senador T e.otonio Vilela Filho. 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- De acordo com o disposto no art 40, § 
39, do Regimento Interno, os requerimentos 
que acabam de ser lidos serão objeto de deli
beração após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ão nobre Senador Jamil 
Haddad, como Líder do Partido Socialísta Bra
sileiro, _ 

O SR. J#1/L HADDAD PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, EN7REGUE À REVI
.9\'o DO ORADOR. SERÁ PUBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid 
Sabóia de Ca!Valho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o meu tema, de certo modO, toca 
as palavras que aqui foram proferidas pelos 
Senadores que acabaram de me anteceder, 
notadamente o Senador Jamil Haddad, que 
falou pela Liderança do PSB. 

Não é, no entanto, uma ligação tão direta. 
A pesquisa de opinião pública é o meu tema 
desta tarde na tribuna do Senado Federal. 

Todos sabemos que o legislador brasileiro 
interessou·se em comedir essa prática; a feitu
ra das pesquisas de opinião pública. No entan
to, dentro das Casas do COngresso Nacional, 
o dispositivo afinal adotado na lei específica 
sobre eleição presidencial, o dispositivo Se 
afastou bastante daquilo que foi a intenção 
de muitos SenadOres--e de muitos Deputados 
Federais e, também, o interesse do político 
bras.ileíro, o interesse êtico da nossa socie
dade. 

Hoje, de tal sorte, o Sr. Presidente, Srs. Sena
dores pusemos as pesquisas em uma situação 
que elas estão a se confundir com a própria 
liberdade de imprensa. Prestem bem atenção 
a esta minha afirmativa: de tal sorte estabele
cemos sobre pesquisas de opinião pública 
que, hoje, divulgar essas pesquisas é algo ati
nente à própria liberdade de imprensa, pobre 
liberdade de imprensa que faltou a mim, como 
jornalista, em momentos graves da Nação, 
mas que sobra, agora, para práticas irrespon
sáveis e inadequadas, pres_enciadas pela Na
ção que fica em espanto a acompanhar o que 
está acontecendo. 

Diria aos senhores_ que não poderíamos de 
modo algum - e nem deveríamos - ftliar 
à atividade dos institutos de pesquisa e à divul
gação do que esses institutos fazem, nunca 
deveríamos ligar isto à --prática da liberdade 
de imprensa porque, também, não seria da 
boa prática da liberdade de imprensa afrontar 
a vida privada do cidadão, kniscuir-se nela, 
tratar de detalhes que não contribuem para 
a evolução da sociedade, maldita liberdade 
de imprensa, para tomar a imprensa minu
dente quanto ao suiddio com indução a outro 
suicida. 

Maldita liberdade de imprensa sobre o cri
me, quando os jornais sangrentos são capazes 

de Ser enten:aidOS como Vefâàdeiras apostilas 
para os iniciados na delinqüência. 

Maldita liberdade de imprensa, aquela que 
vem a esse titu1o, com esse dourado titulo, 
para criar obstáculos à melhor evolução da 
sociedade brasileira! Mas a mim ela faltou, 
como homem de rádio, como homem de jor
nal, como homem de televisão, nos momen
tos sérios, nos momentos profundamente sé
rios desta Nação! Quando era preciso falar, 
quando era preciso dizer, foi impossível por
que os órgãos foram levados a uma autocen
sura, aquele medo estranho que todo diretor 
de jornal, que todo diretor de emissora de 
rádio, aquele medo estranho que todos sen-

- tiam e os meros funcionários, os pobres jorna
listas de então teriam que experimentar a frus
tração e não a liberdade. Mas nunca quis a 
liberdade para propagar a delinqüência. A li
berdade para o ideário político, a liberdade 
para o ideário socialista, a liberdade para dizer 
a verdade, a liberdade para denúncia, liber
dade para dizer a verdade como mais nobre 
ação de um homem que mantinha atividades 
numa redação de jornal, perante um micro
fone de uma emissora de rádio ou diante das 
.câmeras de televisão, essa liberdade foi im
possível, mas nunca faltaram certas liberdades 
à imprensa. A liberdade para a licenciosidade, 
a liberdade para a calúnia, para a injúria, para 
a difamação, essa liberdade nunca faltou a 
este País nem neste País, nem aos cidadãos, 
nem contra os cidadãos deste_ País, porque, 
talvez se. tenha criado um quadro esdrúxulo 
em que a pessoa vitimada não enContrasse 
os meios adequados para os seus ressarci· 
mentes a despeito de uma das mais odiosas 
leis de imprensa já prolatadas neste País, já 
redigidas, já postas em vigor. 

T odos.nós sabemos a trajetória da liberdade 
de imprensa no Brasil. Conhecemos a primei
ra portaria ministerial, estaBelecendo a primei
tl:ccensura à atillidade jOrnalíStica, e o evoluir 
foi triste, foi dramático ao ponto de calar o 
pensamento filosófico, ao ponto de calar a 
informação, mas de nunca coibir a divulgação 
de dados capazes de entorpecer a Nação. 

Institutos de pesquisas, Srs. Senadores, co· 
mo eu os conheço, como eu os sei tal qual 
sempre foram e como o .sãO neste exato mo
_mento em que falo, seria necessário fazermos 
uma refiexáo eleitoral neSte momento, já que 
todas as_ pesquisas de opinião pública estão 
sendo divulgadas livremente, seja verdadeiras, 
sejam falsas, sejam de boa ou de má intenção, 
bom ou mau trabalho, trabalho consciente ou 
inconsCierife, CofistfUtivo ou destrutivo. Quem 

_está fiscalizando a divulgação das pesquisas 
de opinião pública deste País? Imaginem um 
complô! Suporlhamos que todos os institutos 
de pesquisa sejam inexoravelmente honestos, 
corretos, inquestionáveis. Mas suponhamos 
que, como é praxe no Brasil, nem tudo seja 
tão sériolSJJponhamos um complô contra um 
candidato. Sabemos que é da psicologia po
pular, e tOdos- riesta Casa-devemos necessa
riamente ter uma noção de Psicologia Social, 
todos sabemos nesta Casa, repito, como é 
interessante na personalidade latino-ameriCa
na, e, portanto, na personalidade brasileira, o 

querer aliar-se aos que vão vencer e o fugir 
sempre dos que vão peTder. Imaginemos a 
candidatura do operária Luiz Inácio Lula da 
Silva, que ontem vi em fraco desempenho pe
rante as câmaras de televisão. Esse candidato 
tinha miT esperanças. Mas a partir do momento 
em que as pesquisas começaram a pô-lo nu
ma posição insufidente para sonhar, esse can
didato despreendeu-se do alto a que julgava 
ter alcançado e hoje jaz sem esperança, quase 
na sepultura do seu sonho! Quem cavou a 
sepultura deste e de outros candidatos? Foi 
a opinião Pública ou as pesquisas? Dirão que 
as pesquisas são a opinião pública, mas não 
há qualquer instrumento de garantia dessa ve
racidade. 

Imaginemos que o Presidente do PMDB, 
Deputado Ulysses GuimarãeS, poderia, sem 
essas pesquisas, deixar de sofrer as injunçõe·s 
que sofre agora, como todos os outros candi
datos que não se chamam Fernando Collor 
de Mello. Todos foram jogados a uma condi
ção estranha. Por quem? Pela população? Pela 
opinião pública ou pelas pesquisas que diz:em 
ser a opinião pública? Mas não há compro
vantes disso, não há nada mantenedor da se
riedade. Não há garantia desta seriedade, 
quando já vimos t_odo esse universo de pesqui
sas falhar enormemente nesse País~ E quem 
fala aos Srs. elegeu-se Senador pelo Estado 
do CeC~rá com- notáVeJ maioria de votos sobre 
o segundo colocado, sem nunca vencer pes
quisas. Sei de companheiros meus que sem
pre as venceram, mas não estão no Congresso 
Nacional. Sei de outros que sempre desfru· 
taram das benesses das pesquisas, mas que 
não chegaram aos cargos executivos tal qual 
o desejavam. Essas. pesquisas, portanto, são 
enormemente _falhas na comprovação dos 
seus resultados. MéÍs, o que fazem elas aos 
aspirantes à Presidên-Cia -da República para lo
calizar o assunto neste momento históricO? 
EJas conseguem alterar, por inteiro, o quadro 
sucessório, de tal sorte que, se forem verda
deiras, é muito justo que existam. Mas, se há 
possibilidade de serem falsas, estaria o Brasil 
submetido a um golpe psicológico contra a 
sua massa eleitoral. Um tremente golpe social 
e psicológico contra o universo de eleitores 
do País, milhões e milhões de eleitores do 
território nacional. 

Por outro lado, devemos analisar as _pesqui
sas sob aspectos bem interessantes. E incon· 
fundível, é indiscutível que todo candidato que 
aspira à Presidência da República vislumbra 
alguma possibilidade de crescimento. Não se
rta o desconhecido o universo desta possibi
lidade? Porque teríamos que devassar a cons
ciência do brasileiro para, de logo, ínviabili· 
zarinos- esta ou aquela candidatura e proje
tarmos uma ou outra aspiração de candidato? 
Tanto quanto a liberdade de pesquisar, não 
teria o candidato à Presidência da República 
o direito à insondagem da opinião pública, 
tendo em vista que ela é mutável, que ela 
é passageira, que se transmuda com extraor
dinária rapidez? Não teria o candidato o direito 
ao trabalho sem essa desmoralização a cada 
pesquisa, serifessa impossibilidade declarada 
a cada instante por todas as grandes cadeias 
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de rádios, televisões e de jornais? Não haveria 
uma certa privacidade na atividade de um can
didato para construção do seu eleitorado, da 
sua massa eleitoral para a conquista dos seus 
votos, ou deve logo ele fazer toda a sua traje-· 
tória sobre todas as velas deste País, sobre 
todas as lâmpadas deste País, sobre todos os 
holofotes a se tomarem as pesquisas como 
verdadeiras? E não são elas instrumentos in
es de cidadãos e de partidos? 

Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
deve ser levado em conta neste País, neste 
exato momento. Quem estaria por trás da di
vulgação dessas pesquisas? Que seriam tais 
procedimentos para a coleta de material, a 
respeito· da opinião pública? Além do mais, 
St. Presidente, Srs._ Senadores havemos de 
convir que nunca se revela a condição exata 
em que se fez esta ou aquela pesquisa. J-lá 
sempre um certo mistério. OTnstrumento Ga
llup revela isto, o Jbope revela aquilo, o Data 
Folha revela mais alguma coisa, um órgão 
de uma universidade revela outra. Mas onde 
está a garantia mantenedora da verdade dessa 
revelação? Onde estaria a manipulação? 'Ou 
então, no momento em que se critica a tudo 
e a todos, no momento em que o sistema 
financeiro fEide, porque é podre; no momento 
em que- a classe politica é indignaJ é safada, 
é senvergonha; no momento em que se des~ 
conlia do comércio, porque lucra com a int1a
ção; no-momento em que se lança todas dúvi
das sobre as igrejas, sejam elas quais forem, 
só restaria puro, incolore e verdadeiro neste 
País o instituto de pesquisa? Só-o lbope teria 
pureza e responsabilidade declaradamente 
correta nesta Nação? Somente o setor de pes
quisa de opinião pública é que-não fede-? Polí
tico fede, mas opinião pública, captada nos 
institutos, isso é corfetõ. O Governo nãO pres
ta! o Governo é corrupto! Mas os institutos 
de pesquisa, ah, esses são honestos. A Igreja 
Faliu- mil críticas são fEittas à Igreja, às teo
rias de libertação, tudo se faz, nada presta nes
te País, está tudo errado. Só Os institutos de 
pesquisa é que têrn seriedade nesta Nação? 
Essa é a pergunta que corajosamente deve 
ser respondida pelo Congresso Nacional. 

E antes que se- pefinita que na sucessão 
presidencial seja muito mais imPortante uma 
rede de televisão do que um partido político, 
antes que se cons:umem determinadas inver
sões - é mais importante captar o apoio de 
um diretor de uma pequena emissora de rádio 
do que o apoio e a definição de um Deputado 
Federal, porque a atividade política estaria 
transmudada para uma atividade de manipu
lação de informes e dados a respeito dos pos
tulantes à Presidência da Repúbltca 

E agora, Srs. Senád0f€s, estarilcis diante de 
um quadro muito interessante:- fabricaram 
uma personagem para as pesquisas. Ainda 
ontem à noite eu acompanhava, pela TV Cultu
ra, em rede nacional, uma entrevista do aspi
rante Fet-rümdo conor de Mello:-se<:risto não 
foi puro, -ele o é~ Se Cristo falhou, eíe não 
falha. Se alguém pode pecar nas Intenções, 
as suas são puras. ÇriamoS um político basea
do na antipolítica, E antes que se esperasse, 
através de qualquer doutrina fundada no Novo 

Testamento e que acreditava que Cristo iria 
chegar e que aquele Cristo que conhecemos 
não é o verdadeiro Cristo, eiS que ele chegou, 
para essas doutrinas curlosas. Cristo chegou 
e está aí; É o Sr. Fernando Collor de Mello. 
Laureado por imagens de televisão, ao invés 

_ _cle_ter a moldura luminosa dos _s&ntos, tem 
·as- molduras dos telesvisores das emissoras 
de televisão deste País, que confabulam em 
conjunto a sua eleição. ~ 

Mas não é justo, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, que através deste meio, através desse r::na..u 
uso daquilo que teima __ ~m se chamar de liber
dade de imprensa, pela possibilidade do falso 
se fazer o verdadeiro, inviabilizarmos a candi
datura de Afif Domingos de Paulo Maluf, de 
Ulysses Guimarães, de Luiz lnádo Lula da Sil· 
va. 

A grande guerra que Brizola sofre neste País 
é pdr fer declarado, inadivertidamente, inten
ções, talvez um tanto_ quanto inadequadas, 
pois não teria como viabilizá-las ante a nova 
Constituição, no que se refere ao sitema de 
telecomunicação no Brasil 

Mas ele disse uma intenção Irresponsável, 
solta, e por isso não sofre por seu socialismo 
cabolio, sofre por uma_ declaração. A guerra 
que enfrenta neste momento não é dos parti
dos políticos, é a guerra televisiva, é uma ~spé-
cie de guerra nas estrelas através dos meios 
de comunicação. 

Vim a esta tribuna,como homem de comu
nicaÇão, dizer aos SenhoreS que nos meus 
tempos de rádio, atuando no rádio, sempre 
tive uma audiência extraordinária que me per
mitiU-; em duas_eleições seguidas, uma vota~ 
ção enorme para a Assembléia Legislativa es
tadual do Ceará. Numa legenda difícil eu che
gava aos milhares e milhares de votos só na 
minha Capital, sem falar no interior do Estado. 
Para o Senado eu rebentei, sendo eleito ein 

--um~ sublegenda, individualmente. sem preCi
sar dos outros dois companheiros, superando 
a tOdos os concorrentes por milhares e milha
res de votos, por algumas centenas de votos, 
num universo inferior a dois milhões de votos. 
A minha soma vai a quase um milhão e duzen-
toS-mil veios·:------ - --

Na comunicação é" que tinha o meu nome 
formado, porque sempre atuei nela, mas nun
cà venci uma pesquisa no meu horário a des
peito de ser O mais Otivido, sempre, durante 
quase ou mãis de 30 anos, no Estado do Cea· 
rá, com mil comprovações disso: com diplo· 
mas, com troféus. Mas as pesquisas eu nunca 
as venci, porque as. venda quem não tiilha 
anunciantes e necessitavam de fazer um traba~ 
lho junto aos institutos de peSquisa -para ga· 
nhar um posição que era levada aos anuncian· 
teS, isso se transmudava em publicidade. Já 
no meu programa de rádio não podia ser as· 
sim. Os anunciantes faziam filá. Sempre havia 
anunciante a espera de vaga nos meus horá
tioS~o-·meu- liorãríO rendia mais do que a 
rádio toda, durante todo o dia, durante todas 
as horas de fundonamento, e jamais ganhei 
uma pesqu[sa, nunca ãpontaram o meu pro
grama de rádio no primeíro lugar de ne.nhuma 
pesquisa, e isso me levou a desafiar os dirigen-

tes do lbope. [sso me levou a mil desafios 
como os que faço, hoje. 

As eleições demonstrarão essa enorme far
sa. Não tenho dúvida de que as urnas demons
trarão esta farsa que se faz no Brasil. Vai ser 
inquestionável esse resultado nas umas deste 
País, mas o problema é até lá. Então que essas 
pesquisas estão sendo feitas a pessoas que 
têm mil impossibilidades, inclusive financei
ras, imp9ssibilidaâes de propaganda mas são 
pessoas qUelêm a· direito de aspirar a Pr-esi· 
dência da República. T odes têm direito de as· 
pirar, chegar aç, cargo máximõ desse País, 
desde que reúna as condições constitucionais. 

As pesquisas são instrumentos cassatórios, 
são atas institucionais utilizados pelas cadeias 
de ráê:iio e tel~visão e, também, pelos jornais. 
Isso é instrumento para castrar a aspiração. 
Esse é um instrumento cassatório, pois os 
que se voltaram contra os atas institucionais 
que se voltem contra este novo modelo direta
mente usado na opinião pública. por que ele 
induz, altera, modifica, muito embora não pos
sa obter todoS os resultados. Seria dramático 
compreender que, no Brasil, Srs Senadores, 
o Presidente da República seria eleito num 
cómplô de dirigentes de órgão de comuni
cação, e que partidos os políticos ficariam ao 
lado, isolados, inutmzados, inexpressivos. É, 
tamDém---;- a afirmativa fascista, quando se diz 
que Os partidos já não importam, os partidos 
já náõ existem, eles nada lnals realizam. Então, 
diríamos que abandonar os nossos partidos 
e nos filiarmos às cadeias de televisão, que 
alguns Senadores se Filiem à TVS, outros à 
Rede Globo, outros à Rede Manchete, e os 
mais humildes fiquem com as emissoras iso
ladas. Talvez, seja isso o que se deseJa na 
política nacional. 

Sr.-Presidente, para encerrar, ante_o abuso 
de ter iclo adiante mais do que devia, devo 
apenas salientar que num pais onde se diz 
que tudo é desonesto, é desonesto o Governo, 
é desonesto o Parlamento, é sem vergonha 
o político, o comércio não tem vergonha, a 
indústria é safada, neste País, Srs. Senadores, 
só os institutos de opiniã_o pública é que são 
sérios e merecem fé. 

Pois, agora, faço como o próprio candidato 
Fernando Collor de Mello, que abandona os 
originais que não trouxe, porque s6 falo de 
improviso, e os manda para or;~de ele sempre 
manda a?_s quais não gosta. 

O Sr. Leite Chaves- Permíta-me V .Ex" 
um aparte, nobre Senador Cid Sabóia de Car
valho? 

O SR. CIP SABÓIA DE CARvALHO
Ouço o ãparte do nobre Senador Leite Chaves, 
com prazer, 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa. 
Fazendo soar a campainha} - Lembro_ ao. 
Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho que 
o tempo de V. Ex• já esgotou. --

Pediria ao nobre Senador Leite Chaves que 
fosse bre"'e no seu aparte. 

O SR. LE:n'E CHAVES___: Nobre Senador 
Cid Sabôia de Carvalho, V. Ex~ traz Para- o 
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Senado Federal os fatos que estão nas ruas 
que é a sucessão presidencial. COncordo com 
V. Ex" quando diz que a finalidade de um par
tido não é homologar cálculos ou resultadQs_ 
de pesquisas. Entretanto, não podemos ser 
Indiferentes à realidade, porque é esta que nos 
no~eia. Quando passamos a viver de sonhos 
ou de ilusões, não sabemos sequer legislar. 
Para que legislemos corretamente __ é neces
sário_que tenhamos os pés na realidade. Creio 
que poucas vezes, no País, o_correu um fenô
meno desses; a Nação tem um preferido, de 
um lado, e um número expressivo de rejeita
dos, de um outro. A rejeição em relação aos 
outros candidatos é tamanha que até mesmo 
as nuanças de ordem ideológica desapare
ceram. Candidatos da extrema direita e da ex
trema esquerda, hoje, confundem-se,_ não 
apresentam arestas, enquanto o povo os trata 
com a mesma marginalização. Pergunta-se: 
está a Nação brasileira correta nessa determi
nação? Acho que temos que pensar um pou
co. Quando a Constituição estabe(eceu dois 
turnos é no sentido de que a Nação se recon
cilie após a 1"' refrega. Amanhã, ou depois, 
poderemos ter, na Presidência da Repúbalica, 
candidato com o qual não concordamos e, 
talvez, não seja até do nosso Partido. No entan
to, não deixaremos_ de dar respaldo aquiiÓque 
seja exato, sobretudo, como V. Ex" e eu que 
pertencemos a um partido compromissado 
com o Quadro democrático. Mas eu, que não_ 
conheci o candidato a que V. Ex' se refere, 
passei a ouvi-(o em dois programas de televi
são. Hoje, não tenho dúvida de _sua vitórta e 
quase que convencido estou de que será no 
primeiro turriO. Senadór_C_id Sabóia de Carva
lho, ele está sendo um candidato modema, 
e não me parece que seja aquele vazio a que 
as informações inlciaís se refedam. Atento à 
realidade, versátil, com uma visão de mundo, 
de modernidade, não acho que seja gracioso 
o sentimentO nacional. _é verdade que a situa
ção do País é de protesto. O povo brasileiro 
está na posição de_éllguém que se encontrasse 
no topo de um prédio em chamas e resolvesse 
pular; qualquer advertência seria inútil, por 
considerar a morte seguramente a morte. A 
posição do eleitor é a seguinte: eu prefiro pular 
a pennanecer aqui. Então, o candidato já está 
em índices irreversíveis, peque ele não está 
sendo escolhido por ser o melhor; é um mo
tivo de protesto,_ também. _Então, é alguém 
que vota nele, vota para que saiba à Nação 
que o se_u sal_ário _é_ de 6Q çruza.dos; outros, 

que _estão desempregados. Então, o PMDB 
não pode deixar de estar atento a essa realida~ 
de, de estar atento a ess_e fat_q,_Q_i"lOsSo candi~ 
dato é o mais digno, é um homem de alta_ 
experiêncía e tem sidõlhStfumentõ_de defesa 
da legalidade, da democracia deste País. En
tão, os índices não são para ele dos melhores. 
O nosso Partido tem o dever 'de prestigiá-lo 
e de mostrar à Nação que o melhor ê aquele 
que já provou ser o melhor. É dentro desse 
contexto que eu acho que V. Ex" está correto, 
embora nã-o tenha _motivos para descrer das 
pesquisas, porque, é no resultado que elas 
têm a sua melhor propaganda comercial. Não 
creio que todas elas cheguem, de um modo 

geral, a errar sobre os números. porque se 
comprom:eteriam, mas esse fato que V. Ex' 
está percutindo aqui é de grande importância. 
Acho que devemos dar ressonéjnçia ao resul
_tado que as próprias pesquisas estão reve
lando. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVAUiO
Agradeço o aparte de V. Ex".Jnfelizmente, não 
tenho mais tempo para fazer considerações 
-a esse respeito. Apenas quero dizer que tenho 
um ponto de vista totalmente, diametralmente 
-oposto ao d_o meu nobre Companheiro Leite 
Chaves, quanto ao cono::eito que faz do candi
dato Fernando Collor de Mello. Nisso estamos 
em postções perfeitamente antagônicas, mas, 
talvez, estejamos sendo_ievados a um mundo 
de equívocos, exatamente por essa publici
dade extra que está sendo divulgada ~o País, 
sem nenhuma definição de responsabilidade 
e sem nenhuma possibilidade de ação para 
o ressarcimento futuro. 

Agradeço a aten-ção. Muito obrigado por te
rem tolerado a minha palavra. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Pal-
mas.) 

__ (Durante o discurso do Sr. O'd Sabóia 
de Carvalho, o Sr. Pompeu de Sousa._ 3~ 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Irem Saraiva, J? 
l/ice-Presidente.) 

O SR. PRESIDENTE (lran Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes, como Líder. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Co
mo Líder, pronuncia o segulnte discurso.) -
Sr, Pre_sjd_ente, Srs. Senadores, não sei se esta 
homenagem póstuma que vamos prestar será 
dirigida- ão Estado de Goiás, ao Estado do 
Pará, ou melhor, acho que deve ser dirigida 
a todo o Pais. 

Fa_l_eçeu, no-(!ltimo sábado, vítima de um 
acidénte aéreo, o Sr. Jair Bernardino de Soüza, 
com 44 anos de idade, e com ele faleceram 
também o seu innão, Nelson Luiz de Souza 
com 34 anos de idade, e mais o pnoto Leoni 
Miguel do Nascimento e o co-piloto Mertil 
Gonçalves Ferreira dós Anjos. Foi realmente 
um fato dos que acontecem na vida para os 
quais se procura justificativa e não se encontra. 

Jair Bernardino, um homem novo, orgaK 
nizbu um potencial de trabalho enorme e tinha 
sob seu comando mais de sei~ mil empreK 
gados. Há_ pouco tempo, coisa de dois meses, 
foi eleitoJ~residente-da Associação Brasileira 
dos Revendedores Volkswagem, em São Pau

. lo. fQl"O único homem- do Norte eleito para 
~Associação. foi um homem que cons· 
triuiu e organizou 32 empresas, no Pará e em 
Goiás - Pará. e Ooiás eram suas bases """':" 
e ele expandia seu trabalho por todos-os luga"~ 
res. Era um- homem que vivia trabalhando dia 
e noite e morreu em franca atividade. Foi uma 
surpresa para todos nós! Jair Bernardino era 
aquele homem franco, aberto, muito inteligen
te, perspicaz, também participou, díreta ou in
diretamente, muitas vezes, na política, mas 
sempre com cuidado, Sempre pronto a traba
lhar com aquele seu espírito lúcido e organi-

zado - a organização perfeita -. ele. lá no 
Pará, cons_eguiu estabelecer um sistema de 
controle de todas as suas empresas, através 
da Informática, conhecimentos que ele talvez 
tenha trazido e herdado de quando foi bancá
rio. De lá se transferiu para sua empresa e 
tomou-se esse grande empresário, um sfm
bolo talvez de trabalho no Brasn. 

A nós, do Pará, efeta muito a perda de Jair 
B_emardino, porque ele era, ria rea1idade, um 
homem constantemente em trabalho, em 
ação. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Peimite V. 
Ex" um-aparte?-

O SR. JOÃO MENEZES - V. Ex' tem 
o aparte, nobre Senador J_arb_as Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Eu havia me 
inscrito para dizei, hoje, dO meu sentimento 
a respeito da perda desse grande amigo que 
foi para mim Jair Bernardino. V. Ex" ocupa 
a tribuna com o mesmo objetivo, e eu peço 
a V. Ex" que acolha o meu aparte como parte 
do seu discurso. Como disse bem V. Ex', é 
uma perda nacional, a partir do momento em 
qu~ esse homem se projetou e chegou à Presi
dência da _Associaçáo Brasileira dos Revende
dores Volkswagen (Assobrav), o que foi inédito 
para um homem do Norte ou do Centro-Oes-

-- te. Mas é uma perda também regional, tanto 
para Goiás quanto para o Pará. Esse bancário 
a que V. Ex" -

Se referiu como ele começou a(pll.- no BRB, 
tinha uma posição mod~sta e ganha a conces
são da Volkswagen, o inicio dessa grande pro
va de capacidade empresarial, morre, como 
se dizia outrora, na flor çla -idade, aos 44 anos, 
na pujança física, na pujanÇa intelectual, diri
gindo essas 32 empresas. Como disse V. Ex', 
morre em pleno vôo de trabalho, porque foi 
até umaimprudência, ao que estou sabendO, 
esse vôo de Goiãnia_ para Belém, uma vez _que 

__ o avião tinha mostrado já, antes, uma deficiên
cia que precisava ser corrigida em São Paulo. 
Jair B_er:nardino é o que se poderia dizer o 
se/f-mi!de man, _é p homem que veio s_em 
nenhuma base inicial, familiar, ou de- outra 
natureza, para projetá-lo, e se projetou pelo 
seu próprio valor. Também saliento a frase 
de V, ~.dizendo que ele participou de política 
sempre com muita cautela. Para mim, foi ines
perado que ele tivesse feito a minha aproxí
mação com ·o hoje Ministro Jader Barbalho, 
naquela luta política que travávamos no Pará. 
Foi através dele que se fez isso. Eu não tinha, 
como sabe V. Ex•, relacion_ar:n~nto pessOal 
com o atual Ministro. Apenas formal. Dizia o 
Ministro Para mim, outro dia, que as noSsas 
vidas foram ligadas pela vida de Bernardino, 
que agora desaparece. Ele ofereceu milhares 
de empregos, diretos e indiretos, no Pará co
mo em Goiiis, e eu me rejubilo de ter ido 
com V. Ex". a São Paulo naquela noite em 
que ele tomava posse na Presidência da Asso
brav, e a se1,1 lado estavam o Presidente da 
Autolatina ·e o eX-Presidente, da"ridci-lhe tOdo 
o apoio. V. Ex•, como eu, estava presente para 
o_tJvir-lhe o disçurso e para abraçá-lo. De mi· 
nha parte, não sei se de V. Ex", foi o último 
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abraço que dei no meu amigo; De modo que 
peço a V. Ex•, reitero que receba neste aparte 
uma complementação, ainda que obscura, ao 
discurso de V. Br.' _ 

O SR. JOÃO MENEZES- Senador Jar
bas Passarinho, o aparte de V. Ex" completa 
a homenagem que nós,_ do Pará, po-díamos, 
aqui, do Cohgresso, prestar à pessoa de Jair 
Bernardino. 

Recordo-me, nessa noite, que fomos a São 
Paulo para presenciar a posse de Jair Bernar
dino corno Presidente da Assobrav, do discur
so que ele fez é, depois, da preocupação que 
teve er•• ~r..er se V. Ex" tinha concordado com 
o plonundamerttc rlele • .-Esse é_um detalhe, 
talv~ z um dos últimos detalhes que pudemos 
pre~ enciar. Ele ficou muito preocupado em 
saoer se o Senador Jarbas Passarinho estava 
de acordo com o seu proriunciamento. 

Portanto, Srs. Senadores, o que queremos, 
nesta hora, para nós de tristeza, é deixar aqui 
inscrito o nosso reconhecimento ao homem, 
ao jovem, à inteligência, à capaCidade de Jair 
Bernardino, que levou para o nosso Estado, 
para o Estado de Goiás e para várias outras 
partes do Brasil o se_u poderio, o seu potencial 
de trabalho. 

Aqui fica o nosso pesar e a nossa tristeza. 
Muito obrigado, Sr. PreSidente. -

Análise .de Balanço 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/A 
- Brasília - DF _ 

Curso_ de Relações Humanas 
Banco Regional de Brasília S/ A- Brasília
DF 

Curdo_ de Relações Públicas 
Banco Regional de_ Brasília_ S/ A- Brasília-
DF . 

CUrso de Marketing aplicado às empresas 
financeiras 
Banco Regional S/ A- Brãsma ~DF 

Curso de Administração de Pessoal 
Banco Regional de Brasília S/ A-- Brasília
DF 

Curso de Programação e Sistema de Com
putação 
Banco Regional de Brasília S/ A- Brasília
DF 

Gerênda de Vendas 
Voi[Gwéigen do Brasil S/A - São José dos 
Campos ---, SP. 

Gerência de Assistência Técnica 
Volkswagen do Brasil S/A - São José dos 
Campos-SP 

S:eininário de Gerênda de "Peças Et Serviços 
Volkswagen do Brasil S/A - São José dos 
Cç:IDipos-SP 

Ad_miriiStração por objetivos 
Volkswagen do Brasil S/A - São José dos 
Campos-SP 

DOCOMENTO A QtJESE REFERE O Seminário de Especialização Empresarial 
SENADOR JOÃO MENEZES EfrfSEl]- -endereçado a _comercialização de peças. 
DISCURSO: Promovido_ pela Volkswagen do Brasil S/A, na 

Curriculum Vrtae Alemanha, com visitas práticas a diversos paí-
Jair Bernardino de Souza ses da Europa. 
Dados Pessoais Seminário de Espedalização Empresarial 
Nome: Jair Bernardino de Souza endereçado a comercialização de autos 

Promovido pela Vo!kswagen do Brasil, nos Es-
Nacionalidade: Brasileira tados Unidos e Canadá. 
Naturalidade: Cidade de Goiás {GO) Seminário de Administração Empresarial 
EstadO Civil: Solfeiró- - --

Promovido pela Volkswagen do Brasil S/ A-, 
Data de Nascimento: 31-1-1945 no p~ríodo de !3 -~ 1 o de junho de 1976 
Filiação: Jales Bernardino de Souza e Leo- Seminário de Revendedores 

linda Borges de Souza 
Carteira de Identidade: 141.056 _ ÓPF ::._ Participação a divers_os seminários promovi-

DF dos pela associação, em diversas regiões do 
BraSil- - -

CPF/MF: 008225.001-00 Seminário de Administração Empresarial 
Endereço: Av. Governador José Malcher, Promovido pela Volkswagen do Brasil no pe-

2879 Belém - Pará. rfodo de 23 a 26 çle agosto de 1977 .. 
Telefone: (091) 228~0011 Ràmais: 2001 a _ SernináriosobreosProblemas da Amazónia 

2010. -Promovido pela Sudam- Superintendência 
Escolaridade dq Desenvolvimento da Amazônia e Basa -
De 1955 a 1958: .:f?an~_,da Am~zônia S/ A, em 1977 
Curso Primário-- Escolas Municipais da !"Convenção Nacional daAssobrav 

Cidade de Goiás e São Luis ·de Morites Belos, Participação, -com promoçã:o da AsSociação 
no Estado de Goiás. - Brasileira de ReVendedores 

De 1959 a 1963: -Autorizados Vqlkswagen,_em São Pa_ulo, no 
CurSo -a iriaS ia! - GináSiO Estadual de São perí9dÕ de 16_ a I 8 de novembro de 1978. 

Luís de Montes Belos, no Estado de GoiáS: 1 ~ Congresso Brasileiro dos Distribuidores 
De"1964a 1968: -- - deVeículosAutomotores 
Curso Oentí'fico- Colégio "La Salle", em Realiiâdo em Brasília - DF, no· período de 

Brasília, no Distrito Federal. 26 a.28 _de março de_l§l79 ___ _ 
De 1973 a 1978: CoõVênção RegioJ:taJ de COncessionários 
Curso de Direito - Universidade Federal Mercedes Benz 

do Pará, no Estado do Pará. Partidj::lação à -convenção realizada em 23 de 
abrJL de_1979, em Fortaleza - CE 

Cursos de Aperfeiçoamento: - Curso de Diretrizes Gerêndais 
Curso de Grafádatiloscopia Promovido pela Belauto ___:Belém Automóveis 

Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/ A SJA r~a\lª-dO em Mosqueiro- PA. no período 
- Brasília - DF de 23 a 25 de novembro de 1979. 

CurSo de Diretrizes Gerêndais- NoVos Pa
drões de ComportamentO GerênciaC
Promovido pela Bel auto- Belém Automóveis 
SIA. no período de 16 de Dezembro de-1979 

2~ Convenção Nacional da Assobrav 
Participação à cOnvenção promovida pelã Ji.S
sociação de Revendedores Autorizados_ Volks
wagen, no Riq de Jan~iro, pelo período de 
10 a 13 de maio de 1980. 

Seminário de Planejamento Empresarial e 
Gerência Financeira 
Participação ao seminário promoVido pela SE
lAUTO -Belém Automóveis S/A realizado 
em Mosqueiro - PA. no período de 15 a 17 
de agosto de 1989 __ 

Seminário de Administração de Markenting 
Participação de semináriO promovido péla 
Volkswagen do Brasil S/A, em Belém - PA, 
no período de 6 a 10 de outubro de 1980. 

Reunião com Robert Rocfeller e empresá
rios brasileiros 

Participação de reunião e almoço, com os 
maiores empresários brasileiros, realizada no 
Jockei Oub do Rio de janeiro, quando da visita 
çie Robert Rocfeller ao Brasil. 

Participação da Comitiva do PreSidente da 
República 

Participação da Comitiva Oficial do Sr. Presi
dente da República Federativa do Brasil, Sr. 
João Baptista de Oliveira Figueíredo, Quando 
do desvio do rio Tocantins ~r a o leito nqrmal 
ocorrido em 1 ~ de julho de 1981. 

Eneç>ntro Grande Carajás -
Participação do EncontrO Grande Carajás, 

realizado no Rio de Janeiro no dia 30 de julho 
de 1981, promovido pela Associação Nacional 
de Programação Econômica - ANPE e Insti
tuição Financeira ltaú. 

Coordenadoria e Patrocínio do IIl Encontro 
Grande_ Carajás 

Pal-tiOpação· como coordenador e patroci
nador do ln Encontro Grande Carajás-; real i:. -
üido em Belém -- PA, no dia 23 de outubro 
de 1981. 

9~ Convenção Honda 
Participação da 9-'- Convenção Honda, reali~ 

zada no Rio de janeiro, no período de 5 a 
8 de novembro de 1981. 

Fórum VoJksWagen de Marketing 
Participação no Fórum Volkswagen de Mar

keting, realizado de 18 a 20 de novembro de 
1981, por oca:slãO da realização do 12~ Salão 
de Automóvel em Siio Paulo. . 

Seminário de Marketing 

Participação no Seminário de Marketing 
realizado em Brasília, no período de _14 _a 16 
de maio de 1982, promovido pela Volkswagen 
do Brasil S/A e Assobrav: - -

. Títulos e CoodecoraçO~ 
"Melhor em vendas no ano de 1974" 
Eleito pela Volkswagen do Brasil S/A, sendo 

agradado COT1J- meçl.alha de ouro d~ ~mpresa 
"Homem de visão de Anápolis" 
Eleito, em 1973, pela crítica especializada 

do Estado de_ Goiás. - - -· 
"Cidadão goiimiense" 
Eleito, em 1974, pela crítica especializada 

do Estado de Goiás. -
"Qdadão de Belém"-
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Eleito, em 1 976, pela Câmara Mun(dpal de 
Belém-PA 

"Corhendãdor" 
Eleito em 1976, pelo Senado Federal, BraM 

sí1ia .-....:DF. 
"Honra ao Mérito" 
Condecoração pela comat --- coopérativa 

MistaAgropecuárla de Tucuruí- PA, por rele
vantes serviços prestados à Classe Rural. 

"Comendador:· 
Homenageado com a Campanha do Mérito 

Ccimerdal do Pará, pelo centro -de Comercio 
do Estãdo do Pará, em julho de 1982. 

"LOJista do ano" 
Eleito, em 1984, pelo Clube de Oire.tores 

Lojistas de Belém. 
"Gdadão do Pará" 
Eleito, em 1984, pela Assembléia Legislativa 

do Pará. 
''Homem de Marketing" 
Eleito, em 1987, pela ADVB - PA. 
Atividades Atuais 
Diretor Presidente de: 
Belauto Belém Automóveis SIA 
Belauto Administradora Ltda 
Locadora Belauto __ Ltda 
Transp-ortes Belauto Ltda 
Beldata Processamento de Dados Ltda 
Belplac -Serviços Grãficos Ltda 
Belauto Motocenter ltda_ 
Belgráfica Se!Yi_ç_O:s Gráficos Ltda 
Belcar Veículos Ltda 
Belauto Caminhões e Máquinas Ltda 
Empresa de Navegação Envira S/ A 
Belcar Caminhões e Máquinas Ltda 
Emarki Engenharia e Marketing [mobiliário 

Ltda 
Poliart ConiurilcãÇão e Promoções Ltda 
Marupiara Madeireira Ltda 
Gatur Turismo Ltda 
Terraplena Ltda 
Simara Siderúrgica Marabâ S/ A 
Simara Participação e Empreendimentos 

Ltda 
Simara Energética Ltda 
Belmar Caminhões e Máquinas do Mara-

nhão Ltda 
Cozinhas Industriais Ltda . 
Belauto Shopping Car Ltda 
Belém Rádio Difusão Ltda 
RBA- Rede Brasil Amazônia de TelevisãO 

Ltda 
Belmiro - Beldata Micro Informática ltda 
Belauto Corretora de Câmbio Tit. e Va1ores 

Mobiliários_Ltde __ _ 
Bertillon_ Serviços Especializados Ltda_ 
Bertillon curso de forrnaç:ão de Vigilantes 

Ltda 
Experiência Profissional 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/ A _ 
Agência de São_ Luiz de Montes Belos -

GO -
De 1964 a !968 
Exerceu as funções nos Se tores de Cobran---

ça, CciDtç~s correntes e Contabilidade. 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S/ A 
Agência de Brasília - DF 
De !966 a 1968 
Exerceu as funções de Chefe do Setol." de 

Cobrança. 

Banco Regional de Brasília S/ A 
De !968 a !972 · 
EXerceu as funções de Assessor da Coorde

nação de Crédito Geral junto a Administração, 
Gerente da ~gência localizada à Av. W3, Chefe 
do Departamento de Pessoa], Coordenador 
Administrativo, Gerente da Agênda localizada 
no setor de _Indústrias de Brasília, responsável 
por implantação do Sistema de Computação 
Eletrônica e Micrcifilmagem do banco. 

- Cavena · --:-Comercial Anapolina de Veí
cti1os Nacionais Ltda. 
Anápolis - GO. 
De 1973 a 1974 
Exerceu as funções de Diretor Presidente 
Revendedor Autorizado Volkwagen. 

·-- ~Saga SI A.- Geias Automóveis 
Goiânia- GO. 
Participação da formação e constituição desta 
EmPresa revend~doiéi autOrizada Volkswagen. 
Ocorrido no período de 1973 a 1974 .. 

--Conselho Nacional dos Reye_ndedores 
Autorizados VolksWagen 
Período de 1974 a 1976 ___ _ 
EleitO- Conselheiro Administrativo da Asso
brav, -para represeritar os Estados de Goiás, 
Mato Grosso, Maranhão, Pará, Amazorias, Ter
rit6if65 e Distrito Feder;:U. 

- Paradisel SI A. Veículos e Motores 
Período de 1978 a 1979 
Eleito Diretor Presidente desta Empresa, con
cessionária autorizada Mercedes Benz, em Be
lém--' PA 

-Belauto BeTém AUtomóveis S/A 
Revendedor autorizado Volkswagen em Belém 
-PA 
Diretor Presidente de1974 at_é esta data. 

- Belauto Administradora Ltda. 
EinPresa admíniStradora de consórcios com 
a Matriz em Belém no Estado do Pará, e filiais 
em Goiâriia - GO., Tuçuruí - PA, Macapá 
-AP; Altamlra- PA. Marabá- PA, Santarém 
- PA, Brasília- DF. 
Diretor PreSidente de 1975 até esta data. 

-Locadora Belauto Ltda. 
Empresa que presta serviços de locação- de 
veículos próprios ou de terceiros. 
Matriz em Belém- PA.; com filias em Tw;:uruí 
...,...PA, Manaus -AJI\., Marabá- PA, Salvador 
- BA, Aracaju - SE, Natal - RGN, Recife 
- PE, GolâniZI- GO, Teresiii.a- PI, Cuiabá 
- MT, Brasília- DF Maceio- AL, São Luis 
- MA. - e Serra Norte - PA 
Diretor Presidente. 

-Transportes Belauto Ltda. 
Empresa de prestação de setviços de trans
portes em geral. 
Matriz em Belém- PA_,__ç;om filais em: Manaus 
-AM, São Luis- MA,_Salyador- _BA, Bra
sília- DF, Rio de Janeiro--RJ, e_ São Pàulo 
-SP. 
Diretor Presidente de 1978 ~té esta data .. 

-= Beldata.-Processamento de Dados Ltda. 
Empresa de prestação_ de serviços na área 
de processamento de dados. 
Sede_em Belém - PA. _ . 
Diretor Presidente de 1978 .até esta data. 

- Belcar Veícu1os Ltda.. 
Revendendor autorizado Volkswagen, em 
G_oiânia - GO _ ~ _ -
Díretor Presidente de 1981 até esta data. 

- - Belgráfica Seiviçó_s Gráficos Ltda. 
Empresa de prestação de setviços gráficos 
de qualquer natureza 
Sede. em Belém - PA 
Diretor Presidente desde a constituição da em
pres~: _ 

Belplac Serviços e Legalizações Ltda~
Empresa. de prestação de serviços de empla
c~mento e Ucenciamento de vefculos. 
Matriz em _Belém - PA, e fr1ial em Goiânia. 
Diretor Presidente desde a constituiçãO da em
presa. 

- Belauto Caminhões e Máquinas Ltda. 
Revendedor autorizado de caminhões volks
wagen em Belém- PA. 
Diretor Presidente. 

-Empresa de Navegação Envira S/A 
Navegação fluvial e lacustre, em geral. 
Diretor Presidente. 

~Einãikí EriQenharla e Marketíilg [mobi
liário Ltda. 
Indústria da construção civil em geral. 
Diretor. 

- Poliart ComUnicação e Promoções Lkia. 
Empresa de serviços publicitários. 
Diretor Presidente. 

- Marupiara Madeireira Ltda. 
Empresa especializada em industrialização e 
comercialização de madeiras. 
Diretor Presidente. 

-OaturTurismo Ltda. 
Empresa especializada em turismo. 
Diretor Presidente. 

-Simãra Siderúrgia Marabá S.A. 
Exploração no ramo da indústria siderúrgica, 
como comercialtzaç_ão, transporte e exporta
ção de produtos. 
Diretor. 

--Simara Participação e Empreedimentos 
Ltda. 
Ativldades vinculadas, diret<i ou índiretamente 
com a siderÚfgica e promoção de empreendi
mentos de qualqeur natureza. 
Diretor . 

- Simara Energética Ltda .. 
Administração de projetas de florestamento 
e reflorestamento. 
Produção e comercialização de carvão Vege.Íal. 
Diretor. -

_- Transmara -Simar~ T~:~sporteS Lt-
da. . . 
Transporte rodoviário de cargas em geral, es
peCialmente carvão. minérlos e produtos side-
rúrgicos. · 
Di~:etor._. _ . 

- Bertillon Vtgilância e Transporte de Valo-
res Ltda. ___ --·· . . ____ . 
Prestação de serviços especializados de segu
rança, vigilância e transporte de valores. 
Diretor. 

- Bertillon Serviços Especializados Ltda. 
Umpeza e conservação de bens de qualqUer 
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natureza, de vias e Jogradouros. Coleta, trans
porte e tratamento, inclusive sanifário, de- ma-
teriais em geral. -- --

Diretor 
- Bertillon Curs-O de Formação de Vigilan- · 

tes Ltda. 
Ministrar cursos de formação de vigilantes e 
outros cursos da área de segurança e vigi
lância. 

-RBA -Rede B"rci.-SifAmazônia de Tele
visão Ltda. 
Transmissora da Rede Manchete. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência associa--se aos nóbres Senadores 
João Menezes e Jarbas Passarinho, quando 
pranteiam o falecimento de Jair Bernardino. 

Como goiano, qUero também _ra~ificar as 
palavras dos ilustres Senadores e dizer que 
Goiás lamenta profuridamente esse infausto 
desaparecimento. 

Aos 44 anos de idade, vinlos- desãparecer 
não só do Norte do País, do Pará, mas, sobre· 
tudo, do Centro-Oeste, um honiem cujo-valor 
e respeitabilidade todos nós estamos a desta
car, exatamente porque provou,-no Estado do 
Pará e no Estado de Goiás, ter amplas condi
ções de trazer o desenvolvimento para essas 
regiões. 

Lamentamos e, em nome do Senado, leva
mos à família do enlutado as_ nossas manifes
tações de pesar. 

O. SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso, ~ Sem 
revisão do orador) -Sr. Presidente, Sr.S. Sena
dores, recebi, na última segunda-feira, telefo
nema de um amigo e Correligionário do inte
rior do meu Estado, perguntando se eu me 
havia manifestado sobre o passamento do fa
moso poeta, cantor e compositor da música 
popular brasileira Luiz GOnzãga·, que hOje, em 
to_do o Norde_ste e_ em vários pontos deste 
imenso Brasil, é mais uma vez relembrado 
pelo transcurso do sétimo dia de seu faleci
mento. 

Há uma semana, por ocasião de sua morte, 
falou aqui o Senador Marco Maciel, saudando, 
pesaroso, o admirável sertanejo de Exu, que 
tanto contribuiu para a pr~servação e_ desen
volvimento da cultura regional nordestina, 
sendo aparteado pelo nobre Senador Mauro 
BeneVides, do Ceará; de onde era também 
filho adotivo, pelo lado do coração, que o liga
va áoS cariris e a Padre Cícero, do qual era 
devoto. A minha ausência do plenário;-"na 
oportunidade, impediu-me-de também ap"ar
tear. 

Assim como aquela pessoa que me telefo
nou, muitas outras esttveram aguardando 
uma palavra minha sobre esse consagrado 
cantor brasileiro falecido. · 

Por que deveria eu falai'?- Em 1952; quan
do era Ptefelto âe SãO Cristóvão, e elejá-fé.ri1o
so, convidei-o para uma -das inaugurações de 
obras que fiZemos, e lá também fez sucesso. 
Foi a primeira vez que ele visitou Sergipe e, 

a partir de então, sempre que o queriam para 
prci:itigiaraJgum-eVentcçpediam minha inter
ferência para que fizesse o convite, por sabe
rem~no tn:eu amigo. 
-· Em 1969, no dia 9 de julho, foi Luiz Gonzaga 
quem gravou o hino do "Batistão," na sua 
inãUgufaÇ-ã6, õbra que construí quando Go
vernador, ate_ndendo aos redamos do povo 
e para o"- desenvolvimento dos desportos no 
meu Estado. 

Portanto, Sr._presidente, Srs. Senadores, sou 
-rhãls Um dos milhões de brasileiros e nordeS
tinOs- que sentem, -prOfUndamente, a morte 
d.;:sse músico e poeta sertanejo, cuja voz e 
canções foram, durante tantas décadas, ouvi
das, repetidas e cantadas em todo o País, no 
Nordeste, em Sergipe e em todos os cantos, 

--nas festas, nos lares, nas lavouras e nas estra-
das. -

_Q_ Sr. Afonso Sanchq_ - Permite V. EX' 
urri aparte? -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pois 
não. Ouço, com_ prazer, o aparte de V. Ex", 
eminente Senador Afonsq Sancho. 

O SR. AFONSO SANCHO- Nobre Se
nador, desejo congratular-me com V. Ex~ pelo 
registro que fai desse grande brasileiro. V. ~ 
não estava aqui quando pi-Opus uma homena
gem, ei"n vida a Luiz GoniaQa. Mas, quando 
tomei as providências para acertar o dia, ele 
estava doente, tive receio de que o seu estado 
pudesse se agravar. 

Assim, protelei,_ esperando que ele melho
rasse. Quero dizer que, tão Jogo possamos, 
faremos uma homenagem post-mortem, mui
t9 justa,~- esse home~ __ a_ qú.e V. _Ex• está se 

_"referindo com palavras de ouro, porque Luiz 
Gonza9a ef~. realmente, um cantç.r que deíxa· 
rá saudadeS p6r dezenaS e dezenas de anos. 
_Era esse_ o registro que eu gostaria de fazer 
em complemento a sua bela oração. 

-O SR.- LOURIVAL BAPTISTA - Muito 
~irátO av. Ex', eminente ·senador Afonso San
cho, pelo seu aparte. O seu desejo e a sua 
vontade serão uma realidade: ele será home
nageado, posteriormente, nesta Casa, e V. ~ 
faz muito bem em querer homenageá-lo. 
Quailto a mim, Como já disse, quando eu era 
Prefeito, convidei-o,_ e ele aceitou o convite 
para a ítlimguração de obras. Depois, quando 
inauguramos o "Batistão," o maior estádio do 
Nordeste, na presença de 50 mil pessoas, ele 
cantOu o hino do "Bati.stão". Portanto.-o- povo_ 
sergipario qliertã Que êU:, ·aqUi, -diSsesse uma 
palavra de saudade, de pesar pelo seu faleci~ 
mente. 

__ t\uito obrigado pelo seu aparte, que enri
quece o· meu pronunCiamento. 

Continuo, Sr. Pr'esidente. · 
Ele cantou" as tristezas, as esperanças e a 

alegria dos humildes, dos sertanejos, cantou 
as grandezas do Brasil, do Brasil pequeno e_ 
pobre e do Brasil grande e rico, cantou o verde, 
a seca; as flores, a vida silvestre, os pássaros 
-e ~C_óis_as de amor e valentia, cantou esta exube· 
rante verve da cultura nordestina, impregnada 

- de tanto sentimento, religiosidade e humanis~ 
mo, 

Conta-se que em sua carreira política, em 
sua luta para subir na vida, tentando se apre· 
sentar numa emissora de rádio, o diretor, em 
sua iinpugnação, a ele se referiu comO um 
sanfoneiro pernambucano vestido de bandido 

- de sertão, e enquanto ele, d_iretor, mandasse 
na emissora, não permitiria tamanho mau 
gosto. 

E foi vestinâo a roupãgén de vaqUeiro dos 
sertões, numa alegoria quixotesca, que ele, 
durante 50 anos, cantou a alma do povo e 
resistiu, talvez até sem saber, mas heroica
mente, à internacionalização da música e da 
cultura brasileira, com a avalanche invas_ora 
e progressiva a par:Ur dos anos 40. 

O Sr_. Leite Chii_l/:~_-:-:-_Permite-me_V. EX' 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Ouço 
V. Ex" com l"!luito prazer. 

O Sr. Leite Chaves - Senador, V. Ex' 
fala sobre Luiz Gonzagã, que deixou uma le
genda i1o cancioneirQ brasileiro. Não se pode 
faJ~r de um cantor ou de um poeta sem que 
se lhe lembre um ·verso. No instante em que 
V. Ex• rememora poemas, canções, passa
gens, eu não podia deixar de recordar. Os 
Velhos Tropeiros da Borborema- Ele gravou 
este poema de Raimundo Asfora, tendo por 
panorama· Cãtnpína Grande, cidade român
tica e querida do meu_ Estado_ de origem, a 
Paraíba. Antes da existência dos caminhões, 
eram os trapeiras que construíam Campina 
Grande, aquel?ls tropas de burros que V._ EX' 
conhece, deZenas de burros carregando far
dos, vindos do sertão, cfe ltaporanga, de Pian
có, de Cajazeiras. ESte verso- que-ele gravou 
é um dos mais belos do cancioneiro popular, 
Eu não poderia deixar de dizer uma estrofe, 
em hom-enagem ad-seu discurso e a essa pas
sagem. Se me lembro, ele começa da seguinte 
forma: 

Estala velho malvado. 
Recordar hoje é meu tema. 
Querõ rever 'os antíQos 
Tropeiros da Borborema. 
-são tropas de burros que vêm do ser

tão. 
Trazendo seus fardos de pele e algo

dão. 
O passo moroso, só a fome galopa. 
Pois tudo atropela os passos da tropa. 

xxx-

O duro chicote cortando os seus lom
bos. 

Os-caScoS.feridõs nas pedra$ aos tom~ 
bos. 

A sede, a poeira, o sol que desaba. 
Oh, longo caminho que nunca se aca

ba! 
----.XXX 

Assim caminhavam as tropas cansa
das. 

·as bravos tropeiros buscando pousa
da. 
__ Nos tempos e nas aguadas dos tempos 
de outrora! 
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Satndo mais cedo que a barra da au
rora. 

XXX 

Riqueza da terra que tanto se expande. 
E se hoje se Cfiama de Cern.pina Gran

de. 
Foi grande por eles, que foram os pio

neiros. 
Oh, tropas de burros ou velhos_ tr_~pei

ros. 

Nobre Senador, ele cantou tudo, canto_u o 
seu povo;- a sua gente sofrida, os passáros, 
os animais e até mesmo os trapeiras, que 
foram responsáveis pela formação de cidades 
fantásticas no Nordeste, entre as quais brilha 
e cintila Cainpina Grârlde. - -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muito 
grato a V. Ex', Senador Leite_Chaves, que me 
fez reviver mais uma vez aquele grande cancio
neiro, grande cantor, que foi Luiz G6nzaga. 
O aparte de V. Ex' muito ilustra o meu pronun
ciamento. 

A importância de _Luiz Gonzaga na música 
popular brasileira é de extraordinário signifi
cado para o nosso património cultural. Os ar
tistas modernos, muitos dos quais se inspfra
ram na sua marcante influência, são unânimes 
em afirmar o que nós, que já subimos muitos 
degraus nos anos deste século, já tínhamos 
consciência, pois sabemos que as civilizações 
desaparecem, se dissipam, porque perde sua 
identidade e perdem a ligação entre seu futuro 
e suas origens, suas raízes, sua história. 

Luiz. Gomaga foi uni. lutador. Lutou por tudo 
em que se empenhou. Tinha um senso espiri
tuoso e prático das coisas e dos problemas 
da vida e da sode_da_de. ___ Dizia que participou 
de cinco revoluções e náQ deu nenhum tiro. 
Porque o Brasil é um_ país imenso e muito 
unido. "Gaúcho e nordestino comem no mes
mo cocho e não brigam". 

Sua carreira começou com uma fuga pre
matura, aos 17 anos, de sua casa para a cidade 
grande, onde se alistou nO Exército. A partir 
dai, foi de cabo corneteiro a "Rei do Baião'-', 
o maior sanfoneiro do Brasil, cantador com 
alma de poeta de rara sensibilidade. 

Subiu a palanques presidenciais- e animOu 
jantares de _reis; até na Cabeça do Papa João 
Paulo Jl, quando visitou o Bra::;il, num gesto 
irreverente de respeito e solidariedade, colo
cou o seu chapéu de cangaceiro, como a pedir 
que olhasse e rezasse pelos nordestinos, pelos 
sertanejos, pelos injustiçados, pelos revoltados 
por sede_ d~justiça. 

Luiz Gonzaga ganhou multo e criou fama. 
Pensou, mas não_ se decidiu pela política. "Se 
já era rei, por que iriã: gastar tempo e converSa 
para ser deputado?''. O que _ele gostava mes
mo, segundo disse. _era "dessa frescura de 
cantar". Mas Gonzaga, nos últimos anos, reali
zou, para sua terra, uma _tarefa política de gran
de significado, problema que já vinha se arras
tando há quase cinqüenta anoS, um estado 
de guerra entre poderosas famílias de Exu, 
que ele, c-om o seu prestígio, com a sua fama 
e influência, se empenhou em pacificar, mini-

mizando os ressentimentos, promovendo a 
_harmonia e restaurando a amizade entre os 
seus membros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, assistimos 
pela imprensa, jornais e televisão, à verdadeira 
apOteose de_ que se revestiram as _manifes
tações de pesar e saudades das populações 
dos locais por onde passou o seu féretro, até 
chegar em sua cidade natal. Testemunhamos, 
comovidos, os depoimentos de amigos, cole~ 
gas, artistas, familiares_ e ad_m_iradores de Luiz 
Gonzaga - todos unânimes, do fã fervoroso 
até o Presidente da República, José Samey, · 
também seu admirador, em afirmar o quanto 
era amado pelos seus compatriotas e o quanto 
significou para a cultura popular brasileira. 

E ontem mesmo, o Presidente José Samey 
aSSinou decreto dando o nome de Luiz Gon
zaga à usina hidi'elétrica de ltaparica, no vale 
do São FranciscO, n_a Bahia. 

Assisti, pela teleVisão, à sua c-hegada a Exu, 
apoiado pelos vaqueiros, gente com quem t[
nha tanta intimidade e afinid_ade. era como 
se fosse um vaqueiro de sanfona "a andar 
por este País", cantando o rude e o belo, dessa 
profissão de homens de fibra, destemidos e 
profundamente humanos. Lembrei-me, Srs. 
Senadores, dos vaqueiros e remadores do rio 
São Francisco, em Petrolina, há alguns anos, 
recebendo, em comovida homenagem, um 
eminente e querido Senador pernambucano, 
f'Ubo daquela-mesma região, Presidente do Se
nado, o saudoso Senador Nilo Coêlho. 

Cumprindo uma expectativa dos seuS ami
gos, no meu Estado, e um dever de amizade 

-que a ele tinha, presto esta homenagem ao 
cantador de "Asa Branca", "Assum Preto" e 
tantas outras músicas do cancioneiro brasi
leiro, _uma_ das quais se refere a Propriá, no 
me_u Estado, transcrevendo o perfil de cOmo 
ele gostaria de ser lembrado, segundo suas 
Próprlas palavras: -

" ... quero ser lembrado como o sanfo
neiro que amou e cantou muito o seu 
povo e o sertão: que cantou as aves, os 
animais, os padres, os cangaceiros, os 
retirantes, os valentes, os covardes, o 
amor." 

" ... que-·sou filho de Januário e dona 
Santana, e que este sanfoneiro-Viveu feliz 
-por se ver reconhecido por outros poetas. 
Quero ser lembrado como o sanfoneiro 
que cantou mui~o_ pelo seu povo, que foi 
honesto, que criou filhos, que amou mui
to a vida, deixando exemplo de trabalho, 
de paz e de amor.:· 

E será justamente desta forma, mas de ma
neircnrroito mais ampliada em seu verdadeiro 
significado e importância, que Luiz Gonzaga 
será_ lembrado, pelo que construiu, com sua 
sanfona, o triân_gu\o e a zabumba, sua poesia 
e o seu exemplo de cidadão, unindo e revigo
rando raízes e pilares da cultura e do folclore 
nacional e regional. 

Penso que, desta forma, atendi ao desejo 
dos sergipanos, que gostariam também de 
homenagear a grande cantor brasileiro que 
foi Luiz Gonzaga 

O meu a_gradecimento por ele sempre ter 
atendido às _solicitaçõeS que lhe forarn feitas 
para ir a6 nosso Estado. - - -

O SR: PRESIDENTE (Iram Saraiva)-So
bre a mesa, _requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 o Secretário. - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 402, DE 1989 

Senhor Pre5fdei1te, 
Requeiro a V. Ex~, nos termos dos artigos 

218, c) 1 e __ 5 e 221, a), sejam prestadas à 
memória do Dr. Oswaldo Trigueiro de Albu
querque Mello, ex-Ministro do Supremo Tribu
nal Federal e ex-Govemador_da Paraíba, fale
cido há poucos dias, na cidade do Rio de Ja
neiro, as seguintes homenagens: 

1. inserção em ata de voto de pesar; 
2. Apresentação de condolências à família 

do eminente brasileiro falecido, ao Supremo 
Tribunal Federal e ao Governo do Estado da 
Paraíba. 

Sala das Sessões, em 8 de agosto de 1989. 
-Senador Leite Chaves, Humber(o Lucena, 
Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva) -O 
requerimento lido depende de votação, em 
cujo encaminhamento poderão fazer tiso da 
palaVra oS Srs. Senadores que o desejarem. 

Concedo a palavra ao nobr_e_Senador Ht.Lm· 
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Para encaminhar a vQtação)- Sr. Presid
neté, Srs. Senadores, faleceu, há pou<:os dias, 
no Rio de Janeiro, o Dr. Oswaldo Triguei_ro 
de Albuquerque_ Mello, um nome- (jue alcan
çou repercussão nacional na vida púbiica-bia-
sileira. _ _ __ _ 

_ Pez o seu Curso de Dire_itp na velha e tri1di
cional Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Pernambuco. 

Foi Promoto.r de Justiça e lo_spetor de Ensi
no Secundário em Minas Gerais, até 1929. 
Posteriormente, em 1930, participou ativa
mente da campanha presidencial da Repú
blica na Pararba, e a pafttr de 1931, passou 
a residir no Rio de Janeiro, dedicando-se, ex
clusivamente, aos mister_es da advocacia. 

Nq GoVerno Argemiro de Figueiredo, na.Pa~ 
raíba, foi Prefeito de João Pessoa até 10 de 
novembro de 1937, quando se desligou da 
administração estadual, por não apoiar o Esta
do Novo, voltando a residir e a advo_gar no 
Rio de Janeiro. 

Em 1939 e 1940, cursou pós-graduação 
na Universidade de Michigan, nos Estados 
Unidos, obtendo o diploma de Mestrado em 
Ciências Políticas, ao defender a tese "O Regi
me dos Estados na União Americana". 

De 1941 a 1945, tomOu-se Vice-Presidente 
do Oub_e dos Advogados, Secretário_d9lnsti
tuto dos Aclvogados_do_ Brasil e.representante, 
durante vários anos, do. Coose:lho S_eccjqnal 
parajbano da OAB, no ConselhO Federal dessa 
entidade. -
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Com a redemocratização do Brasil, em 
1945,-_Oswaldo Trigueiro voltou à Paraíba e 
foi eleito Governador do Estado, como candi
dato da União Democrática Nacional. 

Em 1950, elegeu-se Deputado Federal pela 
Paraíba, na legenda da UDN, e em 1954, dei
xou a <:amara dos Deputados para assumir 
o cargo de Embaixador do Brasil na Indonésia, 
no final permane<:eu até 1956. _ -

Em 1961, transfei'íu-Se para Brasília, onde 
atuo_u _ativamente como advogado, que foi 
sempre a sua grande vocação. Nesse mesmo 
ano, foi nomeado para o Tribunal Superior 
Eleitoral, permanecendo nessas altas funções 
até 1964, quando foi convocado pelo Presi
dente Castello Branco para ser o Procurador· 
Geral da República, cargo i:{ue ocUpou até ser 
nomeado Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral, onde se aposentou em 1975. 

Foi também Professor Catedrático dé!: Fa~ 
culdade de Ciências EconômicaS da Univer· 
sidade_ do Estado da Guanabara, e Professor 
de pós-graduação da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. . __ 

Foi membro do Instituto Brasileiro a e Admi· 
nistração Municipal (IBAM), do Instituto Brasi
leiro de Direito Público e Ciência Política ONDJ
PO), da Fundação Getúlio Vargas, membro 
da Sociedade Brasileira de Direito Interna cio· 
nal, da Académia Jntemationale de Sciences 
PolitiqueS et d' Histoire Constitutionnelle da 
França e da Academia Paraibana de Letras. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estes~ os 
principais traços do perfil desse grande parai
bano e brasileiro que foi Oswaldo Trigueiro 
de Albuquerque Mello, a_ cuja memória presto, 
neste instante, em nome do povo paraibano, 
a minha mais sentida homenagem, por enten
der que, sem dúvida, foi, na vida pública do 
meu Estado e do Brasil, um exemplo digno 
de ser seguido pelas novas gerações, sobre
tudo pelo seu extraordinário patriotismo, pelo 
seu acendrado espírito público e pela sua ex
cepcional competência. 

Profifo estas palavras, num- elogiõ fúnebre 
a Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello, 
ex-Governador do meu Estado, e Ex-Ministro 
do Supremo Tribunal Fede"iál, sobretudo com 
a isenção de quem foi, durante sua _yjdª polí
tica- na Paraiba, seu ferrenho- adversário po
lítico. 

Deixo; aqui, nestas singelas palavras, o reco
nhecimento da _Paraíba ao seu filho ilustre, 
pelos serviços qUe Prestou à terra c-omum, 
pelos serviços que prestou ao Brasil e ao seu 
povo. 

Fica, portanto, nos Anais do Senado Fede
ral, o registro de nossa saudade, diante do 
desaparecimento de Oswaldo Trigueiro de Al
buquerque Mello, um homem honrado que 
deiXa um grande vazio na vida pública e nas 
letras juridicas do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Continua em votação 6 requerimento. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presiden
te, peço--a palavra para encaininhar 

O SR. PRESIDENTE (h:am Saraiva) -
Córi'cedo a palavra a V. Ex•., p"ara enCaminhar 
a votação. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PJ. Para encaminhar a vo_tação.)-Sr. Presi
dente, a Bancada do PSDB,_ inteiramente de 
acordo, vai também manifestar-se favorável 
ao justo requerimento que V. Ex~ acaba de 
anunciar. Todos admiramos este extraordiná· 
rio homem público que foi Oswaldo Trigueiro 
de Alburquerque Mello. 

Em 1951, Sr. Presidente, quando cheguei 
à Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, 
tiVe a honra de ser Colega de S. Ex• e de 
admirar aquele homem público que já era res
P€Ttãdo no País, por já ter governado exem
plarmente seu Estado. Oswaldo Trigueiro era 
portador de grandes conhecimentos da CiênM 
cia do Direito. Frzera seu curso com brilhan
tismo no-"Recife e o curso de Mestrado em 
tiriiversidade norte-americana. Serviu à Nação 
como Embaixador e, fliialmente, como Minis
trO do Supremo Tribunal Federal. 

De modo que, Sr. Presidente, _lamentando 
o passamento de tão ilustre e culto homem 
público, aqui estamos, em nome da Bancada 
do PSDB, para render a nossa homenagem 
a uma inteligência brilhante, servida por uma 
honradez, por uma dignidade pessoal como 
poucas vezes podemos registrar nos Anais da 
vida pública do País. 

Associamo-nos a esta homenagem mere
cida e _lamentamos profundamente que esse 

_ _homem, _filho da grande Paraíba, nos deixe 
neste momento. 

__ Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Encerrado o encaminhamento, em votação. 

Os Sts:· Senadores que aprovam o requeri
mento queiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 
A Mesa _associa-se às homenagens e fará 

cumprir a deliberação da Casa. 

0 SR. PRES-IDENTE (Iram Saraiva)- So
bre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 
1"' Secretário. 

~o lidos os seguintes 

~ PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•218, DE 1989 

--Regula a investigação c!_ e paternidade 
- dos filhos havidos forlJ do Casamento e 
dá outras providências. 

O.Con9resso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ O reconhecimento dos filhos havi

dos fora do casamento ê irrevogável e será 
- féfto: 

1 - no registro de nascimento; 
2 - por escritura públiCa ou esCrito parti

cular, a ser arquivado em cartório; 
3 - por testaineilto, ainda C[ue incidental

mente manifestado; 
--- 4- por manifestação exprt:!ssa e direta pe·_ 
rante o juiz, ainda que o reconhecimento não 
haja sido o objeto único e principal do ato 
que o contém. 

Art. 2·' Em registro de nascimento de me
nor ãpenas ·com a maternidade estabelecida, 

.o_ oficial remeterá ao juiz certidão integral do 

registro, e o nome, apelidos, profissão, identi
dade e residência do pretenso pai, a fim de 
ser averiguada oficiosamente a procedência 
da alegação. 

1 - O jui2;, sempre que possível, ouvirá 
a mãe sobre a paternidade alegada e mandará, 
em qualquer caso, notificar o pretenso pai, 
independente de seu estado civil, para que 
se manifeste ·sobre a paternidade que lhe é 
atribuída. 

2 - O juiz, quando entender necessário, 
determinará que a diligência seja realizada em 
segredo de justiça. -

3 - No caso do pret~nso pai confirm_ar 
expressamente a paternidade, serâ lavraçlo ter
mo de reco!]h~fcimento e remetida certidão 
ao oficial do registro_, para a devida averbação. 
4-Se o pretenso pai não atender no prazo 

-de 30 (trinta) dias a notificação judicial, ou 
negar a alegada paternidade, o juiz remeterá 
o~ autos ao representante do Ministério Públi
co para que intente, havendo elementos sufi
-dentes, a_ação de investigação de paternidade .. 

5-A iniciativa devida ao Ministério Público 
não impede a quem t~nha legítimo interesse, 
de intentar ação de investigação, visa_ndo a 
obter o pretendido reconhecimento da pater-

- nidade. 
Art. 3~ É vedado Jegitimar-e_reconhecerfi

lho na ata do casamento. 
. Parágrafo único. Fica ressalvado o direito 

de averbar alteração do patronímico materno, 
em decorrência do casamento, no termo do 
na$cimento do illho. 

Art. 4o O ffiho triaíornão pcide-ser reconhe
ddo sem o seu consentimento. 

Art.. 5o No registro de nascimento, não se 
farâ qualquer referência à natureza da filiação, 
à sua ordem em relação a outros irmãos do 
mesmo prenome, exceto de gêmeos, -ao lugar 
e cartóriO -do casamento do pais e ao estado 

, civil destes. 
-M. 6° As certidões de nascimento serão 

redigidas de forma a impossibilitar qualquer 
interpretação ou identificação de a pessoa ha
ver sido concebida de relação matrimonial ou 
extramatrimonial. 

§ 1 o Não deverá constar, em qualquer ca
so, o- estado civil dOs pais e a natureza d_a 
filiação. bem como o lugar e cartório do casa
mento, proibida referência à presente lei. 

§ 29 Ficam reSsalvadas autorizações ali re
quisições judiciais de certidões de inteiro teor, 
mediante decisão fundamentada, assegura
-dos os direitos, as garantias e interesses rele
vantes do registrado. 

Art. 7~ A sentença de primeira instância, fa
vorâvel ao investigante, me atrlbUlrã os alimen
tos necessários à própria manutenção e que 
vigirão até o julgamento final da ação. 

Art. s~ Os registras de nascimento, ante
riores à data da presente lei, poderão ser retifi
cados por decisão judicial, ouvido o Ministério 
Público. 

Art. 9" São revogados os arts. 332, 337, 
347 e 358 do Código Clvíl; o art. 54, JteriS ---
6~ e 7·', verbis "o lugar e çart..ório onde se 
casaram", Lei n~ 6.015, de 1973, e derriais-
disposições em contrârio. 
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Justificação 

Pondo termo a um debate de muitos anos, 
travado nos tribunais e- nas casas legislativas, 
e objeto de largas divergências na doutrina 
e na jurisprudênCia-, a ConStituição de 1988, 
em seu art. 227, § 6", proclamou "os filhos, 
havidos ou não da relação do casamento, ou 
por adoção, terão os mesmos direitos e qualifi
cações, proibidas quaisquer designações dis
criminatórias relativas ã filiação". 

Transposto -o obstáculO legal, nerrl per isso 
os filhos havidos fora do matrimônio, em espe
cial os adulterinos, lograram de pronto o regis· 
tro de sua filiação paterna, sob a alegação 
de que será necessária lei complementar. Su
perando esse falso obstáculo, o ilustre Corre
gedor Geral da JUstiça do Rio Grande do Sul, 
Desembargador Cristôvam- Daiello Moreira, 
baixou em 25 de outubro de 1988, 6 Provi
mento no 34, "para atender às reivindicações 
sociais concretizadas em o art. 227, caput, 
e seus §§ 5~ e 6°, da Constituição Federal, 
e assim converter em realidade o nivelamento 
jurídico de filiação, inclusive a por adoção, por 
consistir esse evoluir em afastar as conside
rações morais discriminadoras dos filhos havi
dos fora da relação do casamento, com o re
conhecer da supremacia da realiçlade bioló
gica, do ampliar do conceito de família, desvin
culando-o do matrimónio (art. 226, §§ 3° e 
4°, C.F.), e o afirmãr da dignidade da pessoa 
humana, valorada na sua essência, e em res
peito a princípio proclamado na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, aplicável 
na República Federativa do Brasil, ex vi" do 
art. 5", § 29, da Constituição Federal: 

" ... todas as crianças nascidas do matri
mónio ou fora do matrimônro, têm direito a 
igual proteção social." 

O presente projeto, aberto a críticas e corre
ções, repete, o ·que já vige, entre outras. nas 
legislações escandinavas, (Cfr. Pedro Manso 
Cabral, Paternidade Ilegítima e Filiação, 1983 ), 
na Colômbia (Lei no 75, de 1968), em Portugal 
(art. 36, 4 °, da Constituição; arts.--1.864 e segs, 
do Código CiVIl; cfr. Antunes Vilela, Direito çia 
Féimília, 1987, José da Costa Pimenta, Filia
ção, 1986) e na Espanha (Constituição, art. 
39, 2; C6digo CiVIl, Lei n~ 11, de 13 de maio 
de 1981 ), etc., e se ajusta à reivindiCação tei
mosamente perseguida entre nós e afinal con
sagrada no texto constitucional vigente, e pe!a 
qual nos vimos empenhando, vencendo eta
pas desde o ano de 194 7, quando no exercício 
do primeiro mandato parlamentar. O art 39 

do Projeto {art. 7~ do citado. Provimento) põe 
termo à prática anterior à Constituição e que 
representa, na observação do eminente ma
gistrado sul rio-grandense, ''forma de discrimi
nação e ato contrário à dignidade humana". 
O art;7~ repete disposição da Lei n~ 889, de 
1949. Outros artigos reproduzem, com diversa 
redaçâo, dispogjções do já referido Provimen
to. 

Acreditamos, por fim, de nosso dever, incluir 
nesta modesta justificação, enriquecendo-a, 
um largo trecho da brilhante e erudita argu
mentação com que o douto Desembargador 
Cristóvam Daiello Moreira ilustrou sua deci-

são, antes que passasse a abordar, com igual 
lucidez. o instituto da adoção, a reclamar, por 
suas pecUliaridades, Projeto -de Lei específico: 

"1. Corri o advento da nova Carta Constitu
cional, profundas modificações se instituíram 
em relação à família e, notadamente, à filiação. 

A respeito da família, atentando para a reali
dade social. impregnada de verdadeiros rela
cionamentos famílíares estabelecidos à mar
gem do matrimônio, assim como guiada por 
uma valorização existencial dos laços huma
nOS ·reais entre pais e filhos, impondo-se tam
l:iérri' aqui visualizar a inesma entidade, a Lei 
Fundamental seguiu a senda de outras consti
tuições. 

Saiu o Brasil da retaguarda legislativa, en
frentando-de fOrma corajosa as diversas situa
Ções. Quiçá foi além de outras nações, até 
por alçar à naturez~ constitucional inúmeros 
prfndpios que a modernidade (rePila-se a 
comparação -com algum modismo) jurídica 
proclama. 

2. -EXamíné-se o normatiVizad6 em outros 
países. 

Em Portugal, com a Constituição de 1976 
e a reforma de 1977, cOntinuando com o De
creto-Lei no 379/82 e a Lei Constitucional n~ 
1, de 30 de setembro d~ 1982, a famnia con
ceituou-se como conjunto de pessoas unidas 
entre si pélos laços do casamento, do paren

- tescó, da afinidade e da adoçâo (art. 1.576, 
<:;ÇJ. Não é apenas o casamento, a constituir 
a família Je_gitima, como da tradição jurídica 
(confira-se o conceito tradicional em Makel
dey, atinente ao Direito Romano, in Doit Ro~ 
mai'n, § 538). A família legítima decorre de 
tOdO .e qualquer rela-cionamento conforme a 
lei (cfe. F. Brandão Ferreira Pinto, "Filiação 
natural", p. 12}. A Constituição Portuguesa 
afirmOu -o princípio de: "todos têm direito de 
constituir famma e _de contrair casamento em 
condições de plena igualdade" (artigo 36, nQ 
1 ). Comentando este preceito, Pereira Coelho 
ressãltóu -distinguir a Carta a família do casa
mento, como querendo dizer não se fundar 
aquela necessariamente neste.lsto é, ao distin
guir fa-niília edificada no casamento daquela 
que ilão o for, modO íittenCional, o legislador 
vísóifã-obstar qualquer discriminação em rela
ção- àquela fam1lia constituída à margem do 
víhculo matrimonial. Família e casamento são, 
pois, realidades distintas (Filiação", p. 6). 

Essa lgUaldade entre família l~gítima e famí
lia natural fora objeto de admissão pelo legis
lador francês. Em- França, com a Lei de 3 
de janeiro de 1972, criou~se admirável revisão 
do Direito de Famma. A igualdade entre os 
infantes legítimoS e naturais. objetivada com 
a refonna, seria letra morta, entretanto, sem 
o estabelecer de igualdade juddica entre _a fa
mflia legítima e a natural. E o art. 334, alínea 
2, Código Civil, preceitualiza L 'enfant nãlurel 
entre dans la familie de chacun de ses auters, 
p-ossibilitando esta igualdade de direito, senão 

_ de fato, como apregoam Colombet, foyer, 
Huet-Weller e Labrusse-riou (La Filiation légiti
me etnaturelle, 2' ed., p. 205). 

Como cüriosidade histórica vale lembrar o 
hostilizar de eminentes civilistas à lei francesa 
(assim, Henry fv\azeuad, "Une famille dans de 

vent, la famille naturelle", e Renê Savatier, 
"MYstique ou réalité"). Por certo, uma igual
dade absoluta não é posgjvel, em especial na 
esfera fatual (aliás, esta a razão da perma
nência de presunção decorrente do matrimó
nio, c6nio adiante se verá). Mas, não se podé 
pensar e atribuir ao legislador aquela visão 
ilusória. Muito melhor é definir no escopo legal 
a busca de um ideal. 

3. O disposto em o art. 226, § 3°, da -cons
tituição de 1988, ao reconhecer a união está
vel, aduzindo formar a mesma entidade fami
liar, assim como o empregar idêntico conceito 
para a comunidade constituída por quaJquer 
dos pais e seus descendentes (art. 226, § 4"'), 
nada mais significa em háver o texto Constitu
cional refletido o desvinculamento entre famí
lia legítima e matrimônío. Longe ~ai a épàCa 
do preledonar de Lafayette, com absoluta cor
reção, que os assuntos formadores do ejuadro 
dos Direitos de Família correspondiam ao "ca
samento, fundamento legítimo da família; o 
pátrio-poder; o estado civil das pessoas; a tute
la, criação artificial para suprir a autoridade 
do chefe de famíli~ e a curatela, instituição 
destinada a proteger os que estão inibidos de 
governarsuas pessoas·~ ("Direitos de Famijia", 
§ j o). 

Nada mais disso agora é exato. Há família 
entre os cônjuges e oS filhos advindes do rela
cionamento matrimonial, como também se 
estabelece famüia entre os pais e filhos extra
matrimónio. 

Mudou, pois, o conceito de família e, logica
mente, o_seu tratamento. Prius lógico para 
que também se al~tasse a disciplina e o con
ceituar da filiação. 

4. Atinente à igualdade entre os filhos, o 
Brasil se encontrava em manifesta inferiOri
dade em relação às nações de maior padrão 
cultural e,-até, a diversos países latino-ame
ricano_s a cujo respeito não se pode afirmar 
este melhor nível. 

A_eliminação de categorias ou qualificações. 
relativamente à filiação granjeou disposições 
vanguardeiras nas nações escandinavas: No
rue_ga (leis de 1956 e 1981J;"'Dinarriãrca 
(1960) e Suécia (lei de 1969). lgualmerite, há 
de se mencionar_a reforma de 1969 na Alem.l
nha Fedefal e, mesmdã.no, na Holanda e Grã
Bretanha. Modificações semelhantes ocoife
i'am na Itália, em }976, e na Áustria, em 1975. 
Portugal, como já visto, em 1977. Em 1981, 
a Espanha atualizoü, com a igualização dos 
filhos, seu Direito de Famllia. Nos EUA, citam
se Iniciativas legislativas nos estados do Arizo
na (1956), Dakota do Norte e Oregon (1963). 
A França, como visto, com c'rítériOs pecuiiai'es, 
em 1972. -Os c6digos de família das naçõe_s 
socialsitãs, por razões óbvias, atualizaram-se: 
Hungria, leisde 1946 e 1974; Po!Ç_nia, 1964; 
República Democrática da Alemanha, 1965, 
Mas, na América Latina se observara a iguali· 
zação entre filhos: Bolívia, 1972; Çuba, 1975; 
Venezuela, 1982, e aArgentina, em texto legis
lativo muito bom, em 1985.- -

A ~rópria doutrina canônica, quando da ela
boração do Código de Direito Cari.ôniCo de 
1983, sugeriu a extinção da distinção entre 
filhos legítimos e ilegítimos. Apontou-se have-
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ria maior congruência com os sentimentos 
cdstãos, e compatibilização- com a tendência 
atual dos ordenamentos jurídicos. Por certo, 
subsistiu a distinção, cânon 1.137, exatamente 
por se argumentar com a aplicação do Código 
a países em que ainda permanece a distinção 
{ cfe. Lamberto de EcheverJÍ@, "NLJe:vo Dere
cho Canónico", p. 347). o-argumento, conve
nhamos, cheira a pretexto para justificar o con
servadorismo. 

Entretanto, acima dos textos legislativos, 
constitucionais ou não, há de se colocar (por 
certo que numa ótica desvinculada do direito 
positivo) os ates interriac1onals, 

A Declaração Universal dos Direitos do Ho
mem, art. 25, item 2", afirma a igual proteção 
sodal de todas as crianças, mesmo aquelas 
nascidas fora do matrimónio. 

Idêntica a preocupação norte adora da Reso~ 
Iução no 1 .787, de 18-5-73, do Coriselho Eco~ 
nômico e Social das Nações Unidas, a elaborar 
e editar, em 1978, os "Prindplos gerais sobre 
a igualdade e a não discriminação a r_espelto 
das pessoas havidas fora do m_a_t_rjm_ôo_ig", 
Deste ,último manifesto, destacam-se duas 
proposições: 

'Toda pessoa nascida: fora do matri
mônio terá direito ao reconhecimento ]e_:__ 
gal de sua filiação materna e paterna", 
e ''uma vez...determinad_a a filiação, toda 
pes_soa nascida fora do matri_rnônlo terá 
igual condição jurídica à nascida no ma
trimônio,'.' 

5. Indispensável o conscientizar que a 
igualdade instituída a respeito da filiaçáo
abrange a indiscriminaÇáo de dieitos e qualifi
cações. Enquanto a lei franCesa de 1972 cui
dou do primeiro aspecto (e, pof iSso, a refe
rência à forma '"peculiar" encontrada pelo le
gislador francês), outras legiSlações foram 
mais radicais, eliminando categorias ou quali~ 
ficaç:ões da filiação ( cfe. Güstavo A. Bossert 
e Eduardo A Zannoni, "Régimen Lega] de Fi
liaciónYPatriã Potestad", p. 9). 

É preciso in-sistir neste aspecto. Há Consti
tuiç:Oes a d_eterminarem igualdade de trata~ 
menta, inclusive impondo obrigações ao legis
lador ordinário de criar as mesmas condições 
de desenvolvimento físico e espiritual e de po· 
sição na sociedade, para os filhos ilegítimos, 
como reza o art. &, item 5", da Carta Constitu
cional da República Federal da Alemanha~ 

Em assim fazendo, entretanto, mantém 
conceitos de filhos legítimos e ilegítimos, mes
mo que para equipará-los. 

Outras, apagam até esta distinção. Deste 
modo, a Constituição da Espanha, de 1978, 
art. 39, itens 2 a 4, pre-ceiiualíza": 

"2. Los poderes públicos asseguran, 
asimismo, la protección integral de los 
hijos, iguales éstOs ante Ia lei con inde
pendencia de su filiación, y de las madres, 
qualquiera que sea su estado civil. La Jey 
possibilitará la investigadón de la pater
nidad. 

"3. Los padres deben prestar asisten
cia de todo ordena_ los hijos habidos den~ 
tro o fuera dei matrimonio, durante su 

minoria de _edad y en los demás casos 
em que legalmente proceda. 

"4. Los ninõs gozarán de la protec
d6n prevista en los _acuerdos internado· 
nales que velam por sus derechos." 

fgui:llmente, mais sintetiCamente, na Consti
tuição da [uguslávia, de 197:4, art. 190: 

"Os filhos nascidos fora do matrimónio 
têm igualdade de _direitos e deveres que 
os nascidos_nele." 

Esta indistinção de qualificações foi rece
bida, de maneira técnica, inclusive com o em
pregar expressão adequada, pela Constituição 
de 1988. - -- -

A reforma portuguesa- de 1977 suprimira 
distinção de parentes_çç_ legítimo e ilegitimo, 
revogando o art. 1.563 do C. Civil, poique o 
art. 36, n"" 4,- aa ConStituição dispôs que os 
filhos nascidos fofa do casamento não podem, 
por esse motivo, ser objeto de qualquer discri
minação e a lei ou as repartições oficiais não 
devem usar designações discriminatórias_ à fi
liação. 

-A última frase foi trazida, quase de forma 
literal para a nove! Carta brasileira. 

O dispositivo pode ser completado em se 
conjugando o texto português com o art. 240, 
c::·.:-ctvil da Argentina, com a redação da Lei 
no 23.264/85. Prescreve o dispositivo da vizi
nha ·nação: "La 'flliación puede" tener iugar por 
naturaleza o por adopción. La filiación por na~ 
turaleza puede ser matrimonial y la extrama~ 
trinlonial. La filiación matrimcii1ial Y lã extrama
_trimonial, asi como la adoptiva plena, surten 
los mismos efectos conforme a las disposi~ 
danes de este CódigO'"'. -
- Mais, avançando no campo da aplicação 

prática do principio, o legislador argentino, art. 
241 do C. -Civil, após reforma, ordenou ao 
Registro Ovn Somente expedirá certidões de 
nascimento redigidas de forma a não resultar 
delas haver sido a pessoa concebida durante 
o matrimôriio, ou não, ou adotada de modo 
pleno. 

6. O tratamento unitário" conferido à filia~ 
ção assenta em duas preocupações: igualda
de e verdade (cfe. Ferreira Pinto, ob. cit., p. 
36). HQj~, mais do. que em épocas anteriores, 
assevera-se que o pater é juridicamente reco
nhecido por ser o genitor. "A prevalência clara 
do critério biologista na determinação do pa
(entesco não será estranha, por um lado, ao 
anseio de eliminar as desigualdades jurídico
culturais da ft1iaç:ão, de pautar a eficácia jurí
dica pela estreme, redutora e inelutável condi
ção de indivídio biológico; e, por outro !.:ido, 
não será_estrªoha ªos progressos vastos e irre
cusáveis da medicina e da tecnologia gené
tica" (cfe. Guilherme de Oliveira, "Critério Jurí
dico da Paternidade", p. XXI). 

O adotar da verdade registrai, de sorte à 
realidade biológica resultar contemplada fio 
registro de nascimento, por certo impõe alte~ 
ração_ da amplitude da regra pater is est 
quem justae nuptiae demonsbant, como 
adiante se verá. --

Importa aqui deixar claro não mais se per
mitir qüaisquer restrições ao registrar filhos, 
sejam eles decorrentes de relacionamentos a 

cujo respeito exista impedimento diriritente 
absoluto (como falava doutrina tradicional
cfe. Lafayette, ob. ciL § 12°}_ ou público (segun
do emprega a doutrina modema, cfe. Orlando 
Gomes, "Direito de Família", 2~ ed., p. 107; 
Caio Mário da Silva Pereira, "Instituições de 
Direito Civil Brasileiro, vol V, n? 380). 
- CorriO Se sabe, os filhos ilegítimos _eram divi
didos em duas classes: naturais e espúrios. 
Os primeiros decorriam do relacionamento 
entre homem e mulher de que não pudesse 
resultar a nota de espuriedade. Os espúrios, 
na lição do nossO clássico autor, provinham 
de coito_danado e punível. "O coito é danado 
e punível segundo o Direito Civil quando entre 
o homem e mulher, ao tempo da concepção, 
subsistia algum dos impedimentos seguintes: 
Ji' - impedimento de parentesco em grau 
proibido; 2? - impedimento resultante de in
vestidura de ordens maiores ou de entrada 
em ordem reliQiosa aprovada; 39 - Impedi
mento dó víilcuJo matririionial. No primeiro 
caso denominilm-se oS filhos inCestuosos; no 
segundo - sacrilégios; no terceiro - adu1te
rinos" (Lafayette, ob. cit., § 120). 

Afora o qesaparecimento dos filhos sacn1e
gos, o Código CiVJ1 persistiu no distinguir filhos 
legítimos e ilegítimOS e,- mais, a respeito dos 
Impedimentos, naturais e espúrios esteS des
tacados em incestuosos e adu1terinos - cfe. 
a exposição de Mário Aguiar Moura, após a 
Lei n~ 6.515n7. in "Tratado Prático da Filia
ção", 2• ed., p. 23._ 

Em relação aos incestuosos e adultednos 
(estes, enquanto vigente sociedade conjugal), 
estabeleciam-se obstáculos registraJs. Agora, 
não vigem quaisquer óbices. Mesmo o filho 
duplamente adulterino caberá ser registrado 
com o nome de seus verdadeiros genitores. 
Exatamente em respeito ao princípio da verda
de vigorante quanto ao registro dos ftlhos. Fo
ra disso, quebra-se a unitariedade de trata
mento da filiação e desrespeita-se o priricípio 
constitucional. 

7' Et1ceta-se ã expor a estrutura de provi
mento, de sorte a projetar as nofmas adminis
trativas de procedimento registrai. Ainda, por 
se tratar de uma nova visão ou, como sequei
ra, nascente regime lega1, os textos não devem 
omitir o_rientação, enfatiza[tdo princípios cons
titucionais, Este caráter propedêutico à maté~ 
ria administrativa pura, embora possa merecer 
críticas de alguns, é extremamente eficaz. 
Aliás, não é novidade na atuação corregedora. 
Quem conhece as "Normas _de ServiÇo" da 
Corregedoria do Estado de São Paulo, sabe 
da conveniência de se trazer aos provimentos 
administrativos disposições legais, muitas ve
zes distribuídas em diversos itens, permitindo 
aOs destinatários ufna melhor compreensão 
de matéria_ tratada. Especialmente no caso 
vertente, por força da emergente realidade de 
direito positivo, afigura-se oportuno o realçar 
preceitos constittido"nais. -

8. A matéria diSciplinada divíde-sé em ca
pítulos. O primeiroL_ tratando da filiação em 
geral. Cumpre ali enfatizar principio da unita
riedade da filiação e o proibir aos- ofidos judi
ciais e extrajudiciais o violar çlo princípio. Por 
certo que ao ReQistro Ovil das Pessoas Natu-
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rais se._oferece à quase totalidade do veto. E 
ele o destinatário primeiro do provimento. En
tretanto, pode ocorrer a infring'ência de igual~ 
dade no notariado fv.g., escritura de emanci
pação consignar ser o pai e a mãe solteira) 
e nos próprios serviçosjuaidaiS (assim, numa 
qualificação, menos comum; por seguro, que 
se pretenda fazer, em audiênCia; na qualifi
cação dos interditos, tutelados, etc.). Veja-se 
que a reforma portuguesa de 1977, art. 3_6, 
n9 4, da Constituição, colocou como destina
tários as repartições oficiais, quanto ao empre
go Ue expressões discrirnihatórias. A Consti
tuição do Brasil foi além: tem por destinatários 
da vedação a todos. 

Em se tratando_ de provimento da Correge.: 
daria, dirigiU-se o eriiiilciado às serveritiasjudi
ciais e extrajudiciais. 

Segunda norma, cuidarido do principio da 
verdade, trará uma orientação aos registra
dores de diligência ao -prOcederem assentos. 
Não se chega ao instituto da averiguação ofi
ciosa do Direito Português ( cfe. Ferreira Pinto, 
ob. cit, p. 79 e segs.), mas se orienta ao Ofício 
do Registro Civil parã o nortear dos paísés 
elucidando-os sobre as reais possibilidades de 
p ato corresponder à verdade, recusando la
vtar assento em percebendo-a atingida. Em 
suma, enfatiza-se deyer registrai. 

Conveniente lembrar a gratuidade constitu· 
cional aos reconhecidamente pobres, justa
mente em decorrência do caráter orientador 
do provimento. 

Até agora se _cuidou da_filiação em g'eral 
e da bilógica. PaSso seguinte diz com a filiação 
adotiva. 

Quanto a esta a ConstltuiÇâá; sem ressalvas, 
equiparou à filiação- natural (art. 227, § 6"). 
Mais, dispôs a neceSSidade de assistência pelo 
Poder Público na adoção (art. 227, § !>~) 

[ndisrotivel é: a partir de 5 de outubro, cum
pre reconhecer eficácia anij)lã- das adoçOes, 
não mais se distínguírido, em direitos e qualifi
cações, o filho adotivo do filho natural. 

Representa estar-se diante de verdadeira re
volução em termos de filiação adotiva. Toda
via, verdade é aqui se notava considerável atra
so legislativo. Mais, o Brasil posslbilzou, pelas 
facilidades à adoção, o incrementar dum gran
de e imoral mercado de crianças. A crítica 
não é por se defender uma visão xenófoba. 
Talvez seja melhor, mesmo, permitir a estes 
seres mudarem de Nação e disporem de me
lhor_es oportunidades de desenvolvimento. 
Atê, por mais cruel que possa parecer, de estar 
aí sua salvação. Todavia, defeso acontecer _é 
o comércio, a mercancia, de seres humanos. 
Ainda no campo -da deturpação do Instituto, 
o con-stituinte deparou-se ·com as adoções for~ 
malizadas para fins exclusivamente previden
ciários ou, até, de intuito ·ae ga'nhos, parcos, 
por certo, com prestações desta naturezll. 

Momento foi de modernizar o instituto da 
adoção. 

Consa:bido é cuidarem os sistemas legisla
tivos da adoção ou como uma instituição uni
tária, e é a generalidade, ou tipificarem uma 
graduação, nos moldes do sistema -romano 
(França, [tália; até a Constituição, o Brasil). 
Alquns estabelecem ficar Vinculado o filho 

adOtivo à familia natural, outros cortam os la
ço&. Também se diferenciam os diversos siste
mas legislativas em eXigír"Tiltervenção judicial 
(Alemanha, França, Itália), ou-de órgão do exe· 
cutivo (URSS) ou de ambos (países escandi
nav<?~)__-::- cfe. Antônio Chaves, "Adoção, Adó
ção S~mples e ~dação Plena," pp. 95 a _97. 
~ _rcl:ação ao adotado, as legislações tradi· 

cionalmente se dividiram. Certas, por destina
rem o instituto à assistência, aceitando exdusi
vamente menores (p. e.x.,lnglaterr-a). Diversas, 
limitando-a-ãoS- maiores (A.lemanha, França). 
Houve sensível evolução, dirigindo~se a ado
ção notoriamente aos menores (assim, na Ale
manha, através da Volladoption, destinada a 
menores e com as características de uma ado
ção legitimante; na França, com a reforma 
de 1939, com a "\égitimation adoptive''- cfe. 
M. CriStina Ebene Cobelli, "Le AdOzioni," 'pp. -
19e117). 
Vislumbra~se uma conduta padrão instituin

do Quas formas básicas de adoção: uma plena, 
ampla ou legitimante e seguinte, com menor 
alcance, denominada de simples (Espanha), 
ou restrita (Portugal). Possível, com a devida 
cautela, ver aí o prosseguimento dos dois 
grandes caudais de adoção: uma linha, corres
pondendo a trés modalidades de adotar do 
Direito_ romano clássico; outra, configurando 
prosseguimento da "adoptio minus" plena do 
direito justiniano ( cfe. Antonio Cicu, "La Filia
zione.'' p. 171 ). 

Todavia, em categoria_de princípio, o legis
lador _çon$tituinte foi aJJdacioso_no campo da 
adoção. Considerou~. à semelhanç_ª_ do direi
to inglês, e como observam os demais siste
mas jUrídicos, acima de tudo instituto de assis~ 
tência. Não mais uma forma de satisíazer ex
clusivamente interesses isolados, como o indi
vidualismo do direito romano contemplava 
(de. Ferreira Pinto, ob. cit, p. 27}. 

Cabe dar guarida ao princípio constitucio
nal. inspirado pela cautela de não inviabilizar 
a adoção _a menores que, pela lei atual, não 
estariam sujeítos a serem adotados plenamen~ 
te. Por isso; a orientação para, em relaçª-o a 
estes, utilizar-se, com as necessárias adapta
ções, procedimento previsto em a Lei ho 
6. 766!79, artigos 35 e 36. 

Os efeitos da adoção é que passam a ser 
uniformes. Inclusive quanto à t(ansposição de 
laçoS "familiares e a irrevogabilidade. Por sinal, 
não estará aí_ alguma novidade. A adoção res~ 
trita portuguesa, embora o adotado não assu
ma condição de filho do adotante (ao nosso 
sentir, intolerável ao novo sistema constitu
cional, posto definir este igualdade de qualifi
cação), é revogável, apenas em alguns casos 
(arts. 2.002'8 a 2.002-D, Código GVI1). lgtial
mente, na atual legislação alemã, com o texto 
de 2.7:76, a a adoção (Annahame als Kind) 
admite menores até 18 anos de idade, sendo 
irrevoQávet Para maiores ainda persiste possi~ 
bilidade de adotar, mas restritas as possibi
lidades de revogação {de. Eva Marie Von Mun
chen, "Das neue Ehe - und Famtlienrech 
von A- z:· p.4). 

Destarte, não se está diante de algo inusi
tado ou despropositado. Com muito entusias
mo e pouco cuidado, como causticamente 

observou Castro Mendes a respeito do arl 36 
da Constituição de Portugal, chegar-se-á a 
conclUsões altamente prejudiciais. -

A proposição corregedora, aínda, sopeSa 
um aspecto de cautela. É preferível admitir, 
até enquanto não normativizado ou não assen
tado diversamente pela doutrina e- jufispru~ 
dência, a espécie de adoção contemplada no 
texto constitucional, com amplos efeitos. Vin
do a se confirmar o entendimento _unitário a 
respeito do instituto, caSo hajam sido admi
tidas estas _formas menores, siinples ou restri
tas de adoção, logo se vê a difícil solução 
a ser conferida às situaçOes contrárias à ig-ua
lação coristitucional. Ao oposto, em se estabe
lecendo modo de ver a adoção diverso daque
le posto em orientação de uniformidade, sim
plesmente -caberá revogar orientação- da Cor
regec:!oria. A prudência, pois, indica também 
o conteúdo do provimento. 

9. Prosseguindo na definição do provi
mento, momento conseqüente diz com as de
clarações de paternidade e maternidade. 

Quando se procede ao registro de nascb 
mente; em substância se declara paternidade 
e maternidade. Declarações unilatefais dos 
genitores, receptícias e irrevogáveis. Podem 
vir a' Ser desconstituídas, mas aí é outra ques
tão. 

Aquelas declarações, por princípio, devem 
seremitidas pero Pai e pela mãe. 

Entretanto, quando está presente a relaÇão 
jurídica do matrimônio, o Direito confere titula
ridade a qualquer um dos cônjuges,- quanto 
ao declarar pelo outro maternidade ou pater-
nidade. -

Este é um componente da História da CiVili
zação e, obviamente, da História do Direito, 
impossível de negar. · 

O casamento, numa visãO modema, forma
liza, documenta relac;ionamento entre seres, 
assegurando maior garantia ao vínculo e des
cendência. Gera-se, inevitavelmente", uma 
maior segurança social. Por isso, ainda que 
se queira igualar uniões livres c-om o matri
mônio, sempre existirá alguma diferença. Não 
por outra rai:ã.O; perSistir nO-teXto constitudo
nal o objeto de permitir o casamento Com 
maiór fac_ilidade _(art. 226, § 3c, in fine). 

Exatamente por isso que o registrar" decla
ração de nascimento há de ter diferençá de 
tratamento, conforme e filiação advenha_ .de 
reJação matrimonial ou extramatrirnonial. Ve
ja-se: a diversidade não se estabelec:e quanto 
à filiação e_ nem em relação ao conteúdo regis
trado. Mas, sobre a forma de declaração. 

o-tralainento administratlvo deve ser"sinQe
lo; com o estatuir de uma divisão básica. Nu
ma preambular hipótese, iegUJamenta.:se 'a 
formalização das declarações de paternidade
maternidade (declaração de nascimento), em 
existindo casamento. Num outro capitulo, to
da a filíação advinda de pessoas lião casadas 
entre si. 

Naquela situação, exatamente em virtude 
da relação matrimonial e da persistência -da 
presunção pater is est quem justae nUptiàe 
demonstrant, simplifiCando-se O atõ.~Basta 
compareça qualquer Um dOs cônjUgeS ao'_ofí
cio, comprove casamento e emita declaração 
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de nascimento e ifá abarcar a do outro con
sorte. 

A permanência dessa presunção, adequado 
salientar, verifica-se mesmo nas legislações 
mais modernas (p. ex., art. 243, C. CiVil Argen
tino, com a red.ação da Lei n" 23,264). Mas, 
esta a diferença, como presunção a facilitar 
definição de paternidade. Não mais um óbice 
a impedir o registro dos filhos antes ditos adul· 
terinos. Daí, falarem autores em um '_'rena_sç;i~ 
mento" da citada presunção, porém sem a 
finalidade de provar ser o marido o pai, mas, 
sim, conferir, à base do que normalmente 
acontece, uma probalidade (efe. Guilherme de 
Oliveira, ob. cit., p. 216; art. 1.831, C. Civil 
de Portugal). 

Lega-se a cargo da jurisprudência, ou de 
futuros textos legislativos, a eventual aplicação 
da presunção omni meliore momento, incor
porada ao direito positivo da França (art .. 311, 
alínea 2, C. Qvil). Vale __ tc_au_s_cLe_y_eL à guisa 
de elucidação, magistério de Claude Colom
bet etAlii: 

"La loi du 3 janvier 1972 fait sienne 
une r(egle que !e Cede Civil "n'avait point 
exprimée mais que la jurisprudence avait 
d]egagée, malgré les critiques de la doc
trine, dans l'interet de l'enfant. -Etant do
nné que la conception de l'enfantest pos
síble dans de délai de 121 jours mais que 
sa date exate n'est pas connue, la loi pré-
sume que 'la conception a eu lieu à un 
moment quelconque de cette période, 
suivanté c e qui est demandé dans I' interêt 
de l'enfant" (grifou-se)- ob. cit., p. 37." 

Prescinde-se, por extrapolar, aqui sim, nLvel 
de provimento, qualquer referência a tal pre
sunção, elaborada engenhosamente, pelo le
gislador francês de 1972. Ficará sujeita à-força 
construtiva da jurisprudência sua aplicação, 
ou não, aos casos concretos. 

Todavia, em o provimento cuida-se de ob_
servar a igualdade estabeledda pelo art. 226, _ 
§59, Constituição Federal. Não mais cabe dizer 
à mãe resta declarar nascimento na falta ou 
impedimento do paí, como disciplinado em 
o art. 52, itens ] 0 e 2°, Lei n~ 6.015/73._Esta 
igualação foi prevista- nOart. 118, 1, da Consti
tuição de Portugal. Ante o claro sentido da 
nossa nova norma constitucional, há de se 
ter presente o desaparecimento da hierarquia 
estabelecida na Lei do_s Registreis Públicos. 

Ainda se impõe fazer alusão aos casos espe
cíficos do art 52, itenS 39 a 6··, Lei n9 6.015n3, 
destacando dever de vigilância do reQistrador. 
Por fim; orientação a respeito da presunção 
pater is ... , pelas razões enunciadas. 

1 O. Capítulo seguinte valara a filiação ad
vinda extramatrimônio. A diferença está, em 
relação à matiimonial, na forma de se colher 
declarações de paternidade e maternidade. 
Aqui necessária a manifestação dos titulares 
das declarações. É dizer, pai e mãe. Por isso, 
ainda respeitando a igualdade configurado em 
o art. 226; -§ 5°, COristituição em vigor, há a 
necessidade de os dois estarem presentes, por 
ocasião do lavrar assento, Mas ante óbvia ne
cessidade de simplificar, CorriO conSiderando 
também situações naturais (v.g., recuperação 

da mãe) ou vicissitudes que venham a ocorrer 
(p. ex., viagem) oportuno prever formas expe
ditas de se colher a declaração do outro geni
tor. Fçii-Se ao nivel de simples manifestação 
em documento particular, à semelhança do 
art. 248, item 2n, C. Civil Argentino, igualmente 
com firm-a reconhecida. A previsão de o reco
nhecimento dar-se por autencidade preserva 
riscos que se pretenda perspectivar na forma 
mais simplificada acolhdida no provimento. 

Outrossim, a própria filiação antes dita du
plamente adulterina poderá ser registrada, 
com os nomes dos pais reais. Aos cônjuges_ 
qUe Se sintam atingidos com a relaÇão adúl
tera e se pretenderem fazer valer presunção 
de paternidade, caberá a competente impug
nação, via judiciaJ;-qui:mtO àquele registro. 

No caso _de filiação de<:orrente de estupro, 
a mãe poderá fazer o registro individualmente. 
Inclusive com omissão da paternidade (até por 
ignorada}. Há de se ponderar a natureza toda 

- - especial desta situação e o evitar constrangi
mentos à vítima do crime. 

11. Em relação ao reconhecimento, igual
mente âe5Cãbem mais limitações (v.g., exis
tência dà -sociedade conjugal, quanto aos nas
cídOs COm iofringência de dever de fidelidaçle). 

- Previu-se fornià1f exp-editas de procedimento. 
Na legislaÇão comparada, o Código Civil Fran
cês, art. 335, possibilitava o recoohecímento 
de filho naturar, mediante "documento autên~ 
tico", embora não o definiss_e; o Código ltal_ia
nó; alt 254, previu-se por "declaração ade
quada". Abriu-se amplo leque, tipificando, à 
Semelhança de textos legais modernos, o re
conhecimento incidental feito em testamento 
(nesta parte irrevogável). 

Ressalva-se direito ao filho maior de con
sentir com o reconhecimento (art. 362, C. Ci
-Vil), no sentido de alertar registradores. 

Regrou-se a averbação a ser feita em razão 
do_ reconhecimento. Não sendo no próprio ter
mo de nascimento, caberá a._utuar o instru
mento, com ou sem requerimento autônomo, 
abrindo-se vista ao Ministério Público. Se não 
houver impugnação, averbar-se-á. Existindo, 
os-autos irão ao Juiz (Diretor do Foro ou da 
Vara dos Registras Públicas), para decidir. 

Sala das Sessões, ·g de agosto de 1989. 
-Nelson Carneiro. 

(À Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania- competência terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 219, Di; 1989 

Concede _rep~ração de natureza 
eçonômica ao cidadão impedido de 
exercerna vida -Civil ativfdade específica 
em âecorrênâa das Portarias Reserva
das n-a~ -50011-5 e S-2850/VI-5 do Minis

-têfro da Aeronáutica. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Os militares, aeronautas e aeroviá

rios que~ por força da-s Portarias s::s-oGM-5 
e S-285GM-5, foram impedidos de exercer 
suas profissões, farão jus a reparação de natu~ 
r~ .econômica na forma desta Lei. 

_t\rt. 2o A reparação econômica a que se 
refere o art. 1 o será calculada da seguinte for
ma: 

§ 1" Aos tripulantes de aeronaves, pela 
rriaior remuneração mensal de sua carreira 
específica à data da promulgação desta Lei 
multipliótda pelo número de meses decor
ridos da Promulgação da Constituição da Re
pública Fedefatiyã. do Brasil (5 Oui. 88}, até 
a data_ de promulgação da presente lei. 

§ 29 Idêntico-procedimento será adotado 
para os aeroviários que possutrem Plano de 
Cãrreira; aos que não possuírem Plano de Car
reira, o valor mensal estabelecido será corres
pondente à funçãO-em que o mesmo se en
contrava à época de sua restrição à atividade. 

§ 3~ Aqueles que desejarem benefícios da 
aposentadoria deverão ter deduzidos da repa
ração citada no art. 1 ':.-. de uma só vez, os 
valores relativoS à sua contribuição previden
ciária parã a aposerifa"dofia pretendíaa. 

Art. 3~ Os cidadãos abrangidos pela pre
sente Lei deverão reqUerer, ao órgão compe-
tente designado pelo Poder Executivo, o bene
fício aqüi estabelecido, devendo nessa oportu
nidade: 

§ 19 Comprovar ~ua habi_!itação pr9fissio
nal, à época, para a atividade postulada 

§ 2?_ Aos cMs, comprovar ler sido efe"tiVá
mente· impedido ae exercer sua proftssão eS
pedfica _através da susp~nsãolrevogação da 
revalidação de seus certifícacios de_liábilitã.ção 
ou orientação formal dq DAC aos seus empre
gados para demissão ou não admissão com 
base na Portaria S-50GM-5 e S-285_QM-5. 

§ 3~ Aos militares, comp-rovãr _ter feito So
licitação ao órgão público competente para 
emissão de su~ habil!taç~'profissicinãl e; pcir 
força· das aludidas pratariaS, ter sido essa soli~ 
citação negada. 

§ 4~ Informar se deseja enquadrar-se co
mo beneficiário da PrevtaênC:ia, aporitandO a 
aposentadoria pretendidã, de conformidade 
com o § 39 do art. 2o e o art. 49 desta Lei. 

Art. 4~ I:: vedada a acumulação de pro
ventos de aposentadoria, devendo o interes
~<;~do indicar, no ãto de seu requerin1ento, slla 
opção pela aposentadÕ-riã qUe desejar. -

Art. s~ A presente lei é de exclusiva aplica
ção aqs ci\rís e m_i!ita['eSTorm-almente atingidos 
por a tos institucionais ou -complementares. 

Art. 6° Aos herdeiros caberá o valor da 
reparação econômica citada no art. 21, §§ 1 c 

e 2• 
Art. 7o O Poder Executivo regulamentará 

esta lei em 60 dias após publicação. 
Art. a~ As despesas decorrentes da aplica

ção desta lei correrão por conta das dotações 
do Orçamento Geral da União para o corrente 
exerckio. 

Justificação 

o texto constitucional, em seu § 3°, art. ao 
do Ato daS DispoSições TraQsitórias determina 
a reparação económica daqueles que foram 
impedtdos, por ato de força do Estado, de 
exercerem atividades para as q)J.ais estavam 
profissionalmente habilitados. 

No âmbito dO ministério da Aeronáutica tal 
fato _ocorreu_ aírav_és das Portarias n95 S-
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59GM-5 e S-285GM-5, r~spectivamente, de 
15 de junho de 1954 e- C! e setembro de 19_89, 
atingindo pilotos militares e aeronautas civis. 

Toma-se patente a impossibilidade da total 
reparação do dano sofrido, pelo caráter subje
tivo da pena aplicada, forçando profissionais 
a buscarem outra atividade que não aquela 
para a qual foram formados. 

Resta, pois, a reparação econômica com6 
alternativa possível- o que, no preSente projeto 
de lei, pretende-se apresentar. 

De modo similar à anistia concedida àque
les atingidos por atas de exceção (e as Porta
rias S-50GM-5 e S-285GM-5 podem ser consi
deradas _como tais) a reparação retroage à 
edição do texto constitucional, passando a vi
gir dessa data em diante, coerente com o espí
rito da Assembléia Jj_ac:ional Constituite que 
inc:luiu o § 3° nO art _ao, que trata especifica-
mente da Anistia a atos de eXCeção. 

Como base de reparação foi considerado 
o valor do maior salário da carreira, admitindo 
que todos atingiriam o último posto das carfei
ras respectivas. 

Resguardando a Administração __ e_o Erário 
Público, entende-se por necessário a prova 
do impedimento do exercício profissional a 
ser feito pelo interessado impedindo-se, de 
plano, atendimento_ à solicitação de pessoas 
que não estejam enquadradas no amparo que 
a Lei Maior determina. 

Sala das Sessões, 9 de agosto d_e_ 1989. 
-Leopoldo Peres. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cictldania-competência terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os 
projetas lidos serão publicados e remetidos 
à comissão competente. 

Sobre a mesa, expediente_que vai ser lido 
pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

Brasília, 7 de agosto de 1989. 
Senhor Presidente-- - -
Com os 'meus renõvados- cum-primentos, 

permito-me submeter à_ elevada apreciação 
do nobre Presidente, com sugestão, a data 
de 19 de setembro próxirii.O, para realização 
de Sessão Espec:ial no ConQiesso Nacional, 
destinada a homenagear o Sociologo Gilberto 
Freyre. 

Valho-me _do ensejo para reiterar a V, Ex" 
protestos de elevada estima e consideração. 
-Senador Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Atendendo a sugestão apresentada pelo nobre 
Senador Marco Maciel, a Presidência consul
tará a Mesa da Câmara dos Deputados sobre 
a realização da sessão solene do Congresso 
Nacional destinada o homenagear o Soció-
logo Gilberto Freyre-- -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. }"_Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N" 403, de 1989 

-Requeremos, na qualidade de Membros de 
Comissão Especial que regula a competência 
p-rivativa do Senado, disposta no art. 52, V. 
VIl, VIII e IX da Constituição, fundamentados 
no art. 76 do Regimento Interno do Senado 
Federal, a prorrogação par mais 60 (sessenta) 
dias do prazo concedido a esta Comissão que 
se _encerrará dia 14 de agosto p1óximo. 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 1989. 
- Senador Mansueto de Lavor, Senador Ale
xandre Costa, Senador Cíd Sabóia de CalVa
lho, Senador Rona/do Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, fica prorrogado o 
prazo da Colnissão pefo tempo reqUerido. 

O SR. PRESIDENTE (lramSaraiva)- So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 "-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 4Ó4, De 1989 

Requeremos urgência, nos termos do _ art. 
330, alínea "b", do Regimento Interno, para 
o Oficio no S/19, de 1989, que solicita autori
zação do Senado Federal, a fim de que o go
verno do Estado de São Paulo possa realizar 
operação de empréstímo externo no valor de 
US$Z80,000~000.0n fduzentos e oitenta mí
Jhóe5-de dólares americanoS), para os fins que 
especmca. 

Sala das Sessões, 8 de agosto de 1989. 
- Ronan Tito. Marcondes- Gardefha, Carlos 
Alberto 

O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiVa)- Es
te requerimento será votado após a Ordem 
do Dia, na forma do art 340, inciso 11 do Regi-
mento Interno. -

COJI1PARECEM MAIS OS SRS. SENADO· 
RES: 

- OlavO Pires .,..,._Cãrlos Patrodnio - Edi
sol}_Lobão-:-- Hugo Napoleão- Cid Sabóia 
de Carvalho- Mauro Benevides -José A9ri
pino- Mar_condes Gadelha - Humberto Lu
cena- TeotoniO Vilela Filho- AlbanO Fran
co -José l_gnácio Ferreira- Gerson Camata 
-Alfredo_ Campos - Fernando Henrique 
Cardoso :..:..:.. lram Saraiva - Maurício Corrêa 
- Meira Filho - Márcio Lacerda - Carlos 
ChÍarelli 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno Unico, do Requeri
mento n~ 395, de -1989, de autoria do 
Senador Ronan Tito, solicitando, nos ter
mos do art.--172, I, dO Regimento Interno, 
a inclusão em Ord~m do Dia do Projeto 
-de Lei da Cãmara n 39, dE' 198-6 (n 
6.777185, na Casa dE' origen1), que instit1.1i 

o Programa Nacional de Minerais Estraté
gicos e da outras providências. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. - -- - · --

É lido e rejeitado Qseguinte 

REQUERIMENTO N• 405, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com 

a alínea C do art 279 do Regírnerito Interno, 
requeiro o adiamento da votação dO Requeri~ 
menta no 395, de 1989, a fun de ser na sessão 
do dia a de setembro vindouro. 

Sala das Sessões, 9 de agosto de I989L 
- Senador Odacir Soares. 

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, 
no exercício da Liderança, peçO verificação 
dequorum. -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidéncia esclarece ao nobre Senador que 
necessita de mais três apeladores. _ 

Informo a V. ~ que a Mesa está apoiada 
no a(t. 29_~, indso IV, que passo a_ ler: 

"O reqUerimento de verificação de votação 
só será admissível se apoiado por três Sena
dores."-

Não é esSa figura, nobre Senador. V. _Ex
tem os_Srs. __ Senador_eS que o apoiam, do Par
tido c:le.V. Ex", da Bancada que V. Ex• lidera? 

O Sr. Odacir SOareiS..:.. Os Srs. senadores 
João Menezes, Marco· Madel e Hugo Napo
leão. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Se
·re c6Jitedid~ a_ verificação. 

OsSrs. Senadores queiram ocupar s~us lu
gares. 

Vamos proceder à verificação. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Cqmo vota_Q nobre Líder doPMDB?. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG) "
Não. 

O-SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Como vota o nobre Líder do PFL? (Pausa} 

S. Ex• não está presente. 
Cori16Vota o nobre iJder do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSD_B 
-PI)-Não. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
_Como vota o nobre Líder do PTB? 

O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN) 
-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sa(aiva} -
Como vota o nobre Líder do PDC? (Pausa) 

S. Ex' não t?Stâ presente. 
Como vota o_ noble.Uder do P_DT? (Pausª) 
S. _Ex' não· está presente. . . . 

~- COmO vóú:i ·o-i16bre Líder do PDS? 

O SR, JARBAS PASSARINJiO (PDS -
PA) --Questão aberta. 

O SR. PRESIDENTE (Iram ;:iaraiya) .. ~ 
.Como vota o nobreUder do PSB? (Pausa) . 

~ 

= 
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O Sr. Ronari Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) -
Cohcedo a palavra ao nobre Senador Roli8.n 
Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem) ~Sr. Presídente, quem vota "não", 
nega o requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Exatamente. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 

O Sr. João Calmon -Sr. Presidente, pe
ço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Calmon. 

O SR. JOÃO CALMO!'! (PMDB - ES. 
Pela ordem)- E Votando ''Sim" ... 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Vo
tando "sim", concorda com o adíamento. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Os 
Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM ''SIM'' OS SRS. SEI'IADORES: 

Carlos Alberto - Edison Lobão - Hugo 
Napoleão - Jarbas Pass_arinho ~João Cas
telo -João Menezes -José Agripino- La
vozier Maia- Lourival Baptista- Marcondes 
Gadelha - Mauro Borges - Meira Filho -
Rachid DerzL 

VOTAM "/'IÃO" OS SRS. SEI'IADORES: 

Albano Franco- Alfredo Campos-Antô
nio Maya - Auréo de Mello - Carlos Patro
cínio - Chagas Rodrigues - Cid Ca['\la!ho 
- F.Rollemberg- Fernando Cardoso -Ger
son Camata -lrapuan Júnior -Itamar Fran
co -João Lyra -Jutahy Magalhães- Leite 
Chaves - Leopoldo Peres - Mansueto de 
Lavor - Mauro Benevides - Moíses Abrão 
- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Pom
peu de Sousa - Ronaldo Aragão - Ronan 
Tito- Wilson Martins. 

ABSTÉM·SE DE VOTAR OS SRS. SENA
DORES' 

Carlos Cbiaielli- Marco M_aciel- Ney Ma
ranhão. 

O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva)-Vo-
taram "sim", 13 Srs. Senadores; e ''não", 25. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 41 votos. 
Foi rejeitado. 

O Sr." Ronan Tito- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan 
Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDS- MG. Pela 
ordem. Sem re'iisão_ rlo orador.) -Sr. Presi
dente, pedi a palavra neste momento em que 
estamos apreciando yários requerimentos, pa-

ra me dirigir aos companheiros que se encon
tram em seus gabinetes, para que acorram 
ao Plenário, por favor, pois temos matéria da 
maior importância para ser votada. Inclusive, 
aviso aos Srs. Senadores que- deveremos ele
ger hoje o candidato a vic_e-governador de Bra
sília. 

Por isso, Sr. PreSidente, -peço ·a todoS os 
Srs. Senadores que Sé encontram na Casa 
acorram ao Plenário, por favor. 

O Sli. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - p;_-
PresidênCia· agradece a V.Ex". 

OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- R e
- jeitado o Requerimento no 405/89, passa-se 

à votação da matéria. 
Em votação. 

O-Sr. João Menezes- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação.-

O -SR~-PRESIDENfE--(Iram Saraiva)
Concedo a palavra, para encaminhar a vota
Ção, ao nobre Senador João Menezes. 

OSR. JOÃO ME!'IEZES (PFL-PA. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. 
S_enador_es, em primeiro lugar, quero escla
recer à Casa que este projeto de lei, tenho 
a impressão, não passou em qualquer comis
são no Senado; e nem foi examinado. As Co
missOes Técnicas não deram parecer e sequer 
votaram, de afogadilho, um projeto desta im
portância, que é aquele "que institui o Progra
ma Nacional de Minerais Estratégicos, e dã 
outras providências", -

Como-se vê, é uni assunto da maior Impor
tância, da maior gravidade e que envolve a 
estrutUiã-econômica e fmanceira do País. Co
mo é que este Senado vai votar esta matéria 
sem conhecer o assunto, sem saber do que 
se trata'2 Porque o que está escrito na Ordem 
dei biã-é apenas a repetição do projeto origi-
nário da Câmãra.--- ' -- -

Vejam os Srs. Senad_ores que ele se refere 
à matéria da maior imp-ortãncíã. Por exemplo, 
institui o Programa Nacional de Minerais Es
tratégicos, visando o melhor aproveitamento 
dos recursos minerais existentes no País e a 
compatibilização da política setorial com as 
exigências do movimento nacional. 

No item m do art. 2° diz: 

"Busceir a substituiÇão das importa· 
çõé.s dQs produtos minerais necessários 
ao desenvolvimento oadonal, especial
mente daqueles considerados estratégi
cos.'' 

- -Sem nenhum estudo vamos entregar isso 
para ser regulamento. 

Diz mais adiante~ cor~sidera-se estr"àtégica 
para os efeitos dessa lei os minerais de impor
tância 'li@] para a economia nacional e cujo 
suprimento dependa de fontes externas. 

Quais -são? Qual é o critério? Que form?J? 
Que jeito? Qual é a orientação? Não há. Os 
minerais que da data da sua essencialidade 
para a política de desenvolvimento nacional 
forem Considerados estratégicos na convenia
lidade da leí federal, s_egundo o projeto, serão 
escolhidos_ ou foram escolhidos por "simpa
tia". 

Outro item, art. 4 ~: 

São considerados estratégicos os se
guintes minerais: carvj.o metalúrgico, 
chumbo; cobalto, cobre, enxofre, lítio, 
-molibdênio, nióbio; níquel, cromo, plati
na, prata, tântalo, titânio, tungstênio, va
ná:dio, zinco, manganês, potássio, quart
zo, -terras raras, beril_io e zircônio.'" 

E se es-colheram uma dúzia, duas dúzias 
de minerais que são considerados estratégi
cos. Pergunta-se: será que eles são estraté
gicos rriesmO? Será qúe' eles vão sofrer restri
ções e não vão mais -poder ser conierciali-
zados? -

Não, Sr. Presidente, SrS. Senadores, esse 
projeto não p,Ode _ser votado de afog-adilho, 
o Senado não tem conhecimento de matéria 
como essa da maior relevância e da maior 
importância. Portanto, peço aos Srs. Senado
res rejeitem esse pedido de votação feito pelo 
Senador_ Ronan Tito, para que esse projeto 
siga os seus trâmites legais, ou seja, Vá às 
Comissões, seja-estudado, seja debatido, se
jam ouvidos os técnicos, sejam ouvidas pes
soªs interessadas, sejam ouvidos os órgão~ 
governamentais, para que se possa, na realida
de, fazer uma lei que traga um bom sentido 
à ins~_t1,.1_ição desse Programa que se pretende 
criar. - · · ·· 

Portanto, Srs. Senadoies, vamos prestar 
atenção, não vamos votar esse item da pauta 
sem sabermos o que estamos votando. Todos 
precisamos t-er atenção -neSsa matéria. Nós, 
Senadores, não podemos aprovar esse reque
rimento para \!:otar de imediato esse projeto, 
porque, se o fizermos; eStaremos dando uma 
cãruCde alfoiria se-m ci menor conheCimento. 
Não posso entender que homens da nossa 
responsabilidade, na conjtihti..lrã politica e só
da] de-afogadilho, sem nenhum conhecimen
to, aprovem es_s_e_ projeto de lei. É uma forma 
muito sUtil de se aprovar uma matéria neste 
Senado, pedindo inclusão de matérias na Or
dem do Dia sem conhecimento ou debate 
cio as_s.úntó_ pretendido. -

Estarei sempre alerta para chamar a aten
ção de que não podemos- fugir ã reSponsa
bilidade e devemos verificar_ o desempenho 
desses materiais estratégicos- e o que- repre
sentam na nossa economia interna e exte-rna. 

Fica aqui, Sr. Presciente, o nosso apelo para 
rejeição do pedido de inclusão do projeto na 
Ordem do Dia. (Muito bem!) 

O Sr. Oda_cir Soa.res_ :- Sr. PresiOente, 
peço_ a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESiDENTE (frªm Sª-raiva}_-::
Concedo a palavra ao nobre Senador OdãcTr 
Soàres~pãra enC:aininhar a·-votã"Ção. -

O SR. ODACIR SOARES (PFL ~ RO. 
Para enCaminhar a votação. Sem revisão sõ 
orador.) - $r_ F'residente, a razão C[ué- me 
levou a pedir o adiamento da v_otação do re
querimento do nobre Senar:lor Ronan Tito está 
embasada e ratificada pelas colocações que 
acaba de formular o eminente Senador João 
Menezes. Na realidade, estou como Relator 
desse projeto na Comissão de Constituição, 
Justiça e Odadania há apenas um mês e dez 
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dias, apesar do projeto estar tramitando no 
Senado Federal há quase dois anos. Exata~ 
mente esses dois anos a que se referiu o nobre 
Senador Ronan Tito foi o- que- me__levou a forR 
mular esse requerimento de adiamento, exata
mente porque é matéria complexa que trata 
da política de minerais estratégicos do País 
e que, a meu ver, a parte fundamentai desse 
projeto está revogada pelas disposições da no
va Constituição Federal. 

Elitão a matéria vanepercafir na:s relações 
internaclonas do Brasil, vai ter repercuções 
na ordem económica e mineral do nosso País. 
Além de imperfeitamente redigido, o projeto 
está conceituando com imperfeições a Política 
Mineral do nosso País. _ _ _ 

.t:. fundamental e-necessário Que o _Sénado 
Federal tome amplo conhecimento desta ma~ 
téria, possa assenhorear-se dos seus diversos 
aspectos e, no momento adequado, depois 
de amplo e aprofundado debate, possa ser 
votada. 

Senhor Presidente, a nossa decisão, a deci
são que acaba de ser tomada no sentido de 
se incluir esse projeto na Ordem do Dia não 
foi das mais felizes, porque terrios aqui trami
tando matéria da maior importànda, mais ur
gente e de maior oportunidade, uma vez que 
a CónstituiÇ:ão Federal conseguiu delimitar de 
maneira precisa, protegendo o interesse na
cional, inclusive de forma bastante clara, sobre 
essa questão do nosso subsolo. 

Por esta razão, Sr.l'residente, encaminhei 
o requerimento de adiamerito. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao nObre Senador Jutahy 
Magalhães, pelo PMDB, para encaminhar a 
votação. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Para enCaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, está havendo 
um equívoco, tanto da parte do nobre Senador 
João Menezes quanto do ilustre Senador Oda-.. 
cir Soares. O requefimento é Para inclusão 
da matéria na Ordem do Dia e nãO será hoje. 

O Sr. João Menezes - Para mim não 
há equívoco. Quer-se colocar na Ordem do 
Dia para discutir? 

O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva) - A 
Presidência esclarece ao nobre S~nador João 
Menezes que não cabe aparte em encami
nhamento. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES -A vota
ção não será hoje. Esse projetO terá que entrar 
três sessões posteriores, publlcado em avulso. 
Além disso, ainda demorará. 

O nobre Senador Odacir Soares já está há 
certo número de dias de posse desse projeto, 
porque essa matéria já se encOnfra no Seitado 
há dois anos. Portanto, estamos de __ afoga
dilho. O Senador Odacir SoafeS comprome
teu-se a dar o parecer na quarta-feira da próxi
ma semana. Ora, na quarta-feira da próxima 
semana será apreciada a matéria, terça-feira 
portanto, os Srs. senãdores p-oderão apresen
tar emendas aqui, no Plenário. 

Então, não votemos nada de afogadilho 
nein votaremos integralmente o projeto, por-

que pode haver modificação, caso seja esta: 
a vonta:de da maioria. 

Portanto, não eStamos aqui tentando votar 
hoje esSe pfojeto. Haverá tempo para Cjuem 
quiser examiná-lo, para quem quiser estudá
lo, pal'ã. poder apresentar s_uas propostas de 
emenda como também votar de maneira dife
rente daqueles que estão propugnando para 
que entre logo, de imediato em votação. 

Era o cjuetinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
Bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência esclarece que apenas e·stá ·sendo 
votado o requerimento. A matéria será oportu
namente apreciada. 

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente 
peço a-p-aJavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- (lram Saraiva) -
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Se
nador Roberto Campos. 

O SR- ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. 
Pela ordem sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente considero este projeto da maior 
gravi~ade e __ complexidade, e vejo com inquie
tação e- susto qi.ü~- não há nenhum parecer 
de nenhuma Comissão que contenha uma 
análise da problemática mineraL 

O projeto Cfe lei da Câmara é de ... -

~ O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva)- No
bre SenadOr Roberto CampOs, esta Presidên
cia esclarece a V. EX~. que está apenas colo
cando em votação o requerimento, não está 
sendo apreciado o mérito. Portanto, se V. EX' 
quiser discutir o requerimento, esta Presidên
cia lhe concederá a palavra, caso contrário, 
submeterá à votação. 

o V. E~ quer [alar sobre o requerim-ento? 

O SR. ROBERTO CAMPOS - Sobre 
o mérito. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivà)- So
bre o mérito é impossível, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE(lram Saraiva)- Em 
vota.çáo. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requeri
mento queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) -

Aprovado. 
o--projeto será incluído na Ordem do Dia 

da quarta sessão ordinária que se seguir a 
concessão da urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 2: 

Projeto de Lei da Câmara n~ 121, de 
1984 (nn 496179, na· Casa de origem). 
que dispõe sobre a aplicação obrigatória 
da jornada-padrão de trabalho (arts. 58_ 

----e-61 da Consolidação das leis do Traba
lho,_ aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452, 
de 1 o de maio _de 1943 ), aos vigilantes 
ou guardas de segurança em estabele
cimento, de créditos. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
''a", do Regimento lnt~rno, e conforme ·o Pare
cer n" 58, de 1989, da Comissão de Consti-

tuiÇão, Justiça e Cidadania. deClara preJudi
cado o Projeto de Lei da Câmara 11" 121, de 
1984.~(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ltem3: 

Projeto de Lei da Câmara n1 128, de 
1984 (n" 547/79, na Casa_ de origem), 
que altera dispositivos da Conso[idação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lein"5,452, de 1" de maio de 1943, 
dispondo sobre o trabalho noturno e o 
~ecutado em condições de insalubrida
de. 

A Presidência, nos termos do art. 334 aliena 
"a" do Regimento Interno, e conforme o Pare
cer n" 58, de 1989, da Comissão de CopnSti
tuição, Jusatiça e Cidadania, declara prejudi
cado o Projeto de Lei da Câmara n" 128, de 
!984.~ (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário vai ao 
Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 4: 

Projeto de Lei do Senado n" 4 7, de 
1986 - Complementar, de autoria do 
Senador Nelson Carneiro, que -introduz 
modificação na l-ei Complementar n~ 26 
de 11 de setembro de 1975, que unificou 
o PlS-Pasep. 

A Presidência, nos teiTnos do art. 334, alínea 
"a", do Regimento Interno, e Conforme_ o Pare- -
cer n~ 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, dedara prejudi
cado o Projeto de Lei do Senado n" 47, de 
1986- Complementar. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 5: 

Projeto de Lei da Câinaia- n9 -1:31, -de 
1984 (n1 459/79, na CaSa de origem), 
que altera a redação do art. 192_da Con
solidação das Leis dO TrabaJho, aprovada 
peJO Decreto-U~i no 5.452, de 1" de maio 
de 1943. 

A Presidência, nos termos do art 334, alínea 
"a" do Regimento Interno, e conforme o Pare
cer n" 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, declara prejudi· 
cado o Projeto de Lei da Câmara n~ 131, de 
1984. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara _dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 6: -

Projeto de Lei da- Câmara n"- f35, de 
_ 1984 (n~ 170/75, na Casa de ·origem), 
que dispõe sobre a origenl reCíproca do 
tempo de serviço prestado pelo trabalha-
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dor como segurado do INPS e benefí
ciãrio do Funrural. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
"a" do Regimento Interno, e conforme o Pare
cer n9 58, de 1989, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, declara prejudi· 
cada o Projeto de Lei da C"amara n" 135,-de 
1984. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Cllmara dos D,eputados. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 7: 

Projeto de Lei do Senado n<> 28, de 
1988, de autoria do Senador Nelson Car
neiro que estabelece a legitimação pro
cessual de órgãos ou associações de 
classe, nos casos e condições que espe
cifica. 

A Presidência, noS termos do art. 331, alínea 
"a"",do Regimento Interno, e conforme Parecer 
n~ 58, de. 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Odadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Sena dei n~ 28", de 1988. (Pau~ 
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
Vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Item 8: 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão do Distrito Fedefal, sobre 
a Mensagem n' 132, de 1989 (n' 287/89, 
na origem), de 22 de junho do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Se~ 
nado a escolha do Doutor Wanderley Va~ 
Uin da Silva, para exercer o cargo de Vice
Governador do Distrito Federal. 

Em discussão. (Pausa.) 

O Sr. Mauricio Corrêa -Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra ao" nobf"e Senador Maurício 
Corre"a. 

OSR. MACIRÍCIO CORR~ (PTD-DF. 
Para uma qu_estão de ordem. Sem revisão do 
orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, in
vocando o art. 403 do Regimento Interno da 
Casa, gostaria de suscitar uma questão de or- _ 
dem. 

No dia 28 de junho passado, o eminente 
Presidente da Comissão do Distrito Federal 
fez uma convocação para que essa Comissão _ 
se reunisse às 12 horas. Nesse mesmo dia, 
S. Ex·.- o Sr. Presidente do Congresso, marcqu 
uma sessão extraordináriª _do_Congresso Na
cional. Diante desse impasse, compareci à Co
missão do DistritO Federal e apresentei à refe
rida Comissão o seguinte requerimento: 

''Tendo em vista a superveniência da 
convocação de sessão conjunta do Con
gresso Nacional para hoje, às 1 O horas, 
requeiro, com fulcro no art. 151 do Regi· 
menta Comum, combinado ccim o pará
grafo único do art._ 1 07 do Regimento 

Interno do Senado Federal, o adiamento 
da reunião da Comissão do Distrito Fede~ 
ral, também convocada para hoje, às 12 
horas." 

O Presidente exarou dois despachos. O pri· 
meiro, sob meus olhos, quando alnda estava 
presente. S. EX alegava que i"rideferida porque 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cida
d_an_i_él já tinha decidido que, com relação à 
sessão do CongressO,- rião havia ocorrência 
dessa concomitância. E lavrou o primeiro des
pac~o: 

"Manifesto-me pelo indeferimento, ten
do por base_ o Regimento Interno do Se· 
nado Federal, ex~ vi do art. 107 de nossa 
Lei Interna." 

Depois, S. Ex" lavrou o outro despacho: 

"Quaridojá exarado o despacho supra, 
o· Presidente foi cientificado do término 
dos trabalhos do Congresso, inexistindo, 
assim, a razão ínvocada pelo Senador 
Maurício Corrêa." 

Diligenciei junto à Mesa do Congresso e 
obtive a seguinte certidão: 

"Certifico, pedido yerbal do Senador 
Maurício Correa, que a primeira sessão 
conjunta do Congresso Nacional, reali
zada no dia 28 de junho de 1989, teve 
início às 10 horas e 28-minutos e termi
nou às 12 horas e 50 minutos." 

Solicíte"i, então, uma certidão à Comissão 
do Distrito Federal. Estranhamente, essa certi
dão diz que realmente a Comissão teve seus 
trabalhos iniciados às 12 horas e 30 minutos. 
A sessão do Congresso-teiminou às 12 horas 
e 50 minutos. No entanto, diz, logo em segUi~ 
da, que o início da votação só se deu às 12 
horas e 55 minutos. 

Em face diSso, coloca-se aqui, na certidão, 
que o Presidente já havia indeferido o meU 
requerimento, porque a sessão do COngresso 
Nacional havia terminado. 

St. Presidente, quero inVocar aqui o teste
munho do nobre Senador Otagas Rodrigues, 
dO' nOõre-sen:ador Mansueto de Lavor e de 
todos os outros que se encontravam na Co
missão do Distrito Federal exatamente às 12 
hora-s e 1 O minutos. Marquei pelo meu relógio. 
A.certidão retrata uma situação diferente. Mes· 
mo-assim, Sr. Presidtinte, a e;ertidão peca, por
que falã cfue a COffiTsSãO fái -iriStalada às 12 
horas e 30 minutos. Evidentemente que o Re
gimentO Interno do Sei1ado Federal se .:i.Pltca 
a· esta hipótese, porque, não havendo ainda 
·o novo Regimento Comum, o art. 155 desse 
Regimento determina que Os casos õmissos 
seraci TnterpretáâOS na fOrma do Regimento 
do Senado Federal. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, evidente
tÍierife o Secretáiio do Congresso Nacional, 
SehadQr_~orllpeu de Sousa, eu e outros Sena- -
dores não poderíamos estar presentes, uma 
vez qUe" não temoS condições humanas da 
ubiqüídade. 

Diante disso, apelo para o bom senso, para 
que, deddindo esta questão de ordem, deter· 
mine -que a CoriiiSSáo- do Distrito Federal se 

reúna, daqui para frente, Com composição ple* 
na, e- que não seja concomitante com o de_ 
qualquer sessão de ambas as Casas, quer do 
Congresso Nacional, quer do Senado Federal. 

Sr. Presjdente, ainda, tenho dois documen
tos da mais alta importância que gostaria de 
levar ao conhecimento da Comissão do Dis· 
trito FederaL 

Portanto, fui privado desse direito, como R e* 
presentante do povo em Brasilia, de estar ali 
para perquirir a análise desses elementos, para 
indagar do candidato as_ devidas explicações 
sobre os documentos - que são graves ~~ 
e fui privado do _rrleu exercício parlamentar.- -

Por conseguinte, levanto esta questão de 
ordem, para que o bom senso de V. Ex" deter
mine qual a solução a ser tomada (Muito 
bem!) 

(Durante o discurso do Sr. Mauricio Cor
rêa, o Sr. frak Saraiva, Ia Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nelson Carneko, Presiden
te.) 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, 
peço a palavra para contraditar. 

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

O SR. MAURO BENEVJDES (PMDB -
CE. Para contraditar.) ~Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, já era previsível a reação do emi
nente Senador Maurício Correa, suscitando, 
inclusive, a presente questão de ordem, mu
nido que estava - tão clara era sua intenção 
de fazê-lo - de certidões requeridas à Mesa, 
para comp-rovação até do horário de funciOna
mento das sessões do Congresso Nacional. 

Jamais, Sr. Presidente, qualquer que fosse 
b meu interesse - e o meu interesse ao che
gar à Comissão do Distrito Federal outro" não 
foi senão o de ali atuar como magistrado, sem 
nenhum objetivo político-eleitoral, já que não 
exercito atividades partidárias aqui, em Brasilia 
-, nada me moveria a cometer infringênciii 
explicita e ç:lara ao Regimento lnteyno do Se
nado Federal, que havia sido então recente
J'!l-ente aprovado. 

Sabe V. Ex", Sr. Presidente, como se proces-
sam as convocações das Comissões Perma
nentes. Essas convocações terão que ter uma 
antecipação de 3 dias e a sua respectiva ordem 
do dia divulgada por igual prazo, para conhed· 
ni.eflto de todos os membros_dos referidos 
órgãos técnicos. Quarido V, Ex• convoca uma 
sess--ao dO Congresso Nacional, às vezes o faz, 
ou ·quase sempre, tendo em vista a urgência 
das matérias a serem apreciadas pelas duas 
Casasreuniq.as conjuntãmente. E_ qUandO JÍ.6s, 
Presidentes de Comissões Permanentes, con
vocamOS-Os órgão.s a que temos a respánsa
bifidade de dirigir, nós o fazemos, Sr. PreSi
dente, sem t~r conhecimentÕ prévio do horá
rio das sessões do Con"gresso Nacional. Foi 
o que ocorreu no dia em que a- ComisSão 
do Distrito Federal veici a ser convócada para 
apreciar a indicação feita pelo Senhor Presi
dente da República, do Engenheiro Wanderley 
Vallin da Silva para o cargo de Vice-Gover· 
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nadar do Distrito Federal._ Naquela data, Sr. 
Presidente, na hora aprazada, cabla a mim, 
Presidente da Comissão do Distrito Federal, 
comparecer à sala de reuniões da Comissão 
e ali fazer a apuração do quorum necessário~ 
indispensável à realização da sabatina à que 
se submeteria o Dr. Wanderley Vallin da SiJya. 
Em lá chegando, Sr. Priesidente, já encontrei 
o Senador Maurício Correa, que não estava 
desde às 1 O horas no plenário do Congresso 
Nadonal, estava, sim, na Comissão- do Distrito 
Federal, porque fora convocado previamente 
para isso, com antecipação de 3 dias. E S. 
Ex!', então, me fez a _entrega de um requeri
mento, de Já se retirando imediatamente. Con
siderei o seu requerimento numa primeira ma
nifestação, levando em conta o que estabelece 
o art. 107 do Regimento Interno, que, no seu 
parágrafo único, preceitua: 

"Em qualquer hipótese, -a reunião de 
comissão permanente ou temporária não 
poderá coincidir cOm -o tempo reservado 
à Ordem do Dia das sessões ordinárias 
do Senado. ·• 

Evidentemente que não há uma menção 
clara e explícita à reunião extraordinária do 
Congresso NacionaL O nosso Regimento, que 
entrou em vigor recentemente, menciona ex
clusivamente a Ordem do Dia d.;is ses:;ões. 
ordinárias do Senado. 

Sr. Presfdente, não me louv_ei exclusivam_en
te numa interpretação, no primeiro momento, 
deste texto regimental. Fui mais adiante, para 
que não infringisse aquilo que, ajüízoâoSena
dor Maurício Correa, poderia significar a invali
dação da cautela regimental, de não permitir 
a ocorrência de reuniões simul@neaS, no en
tender de S. Ex•, do Congresso Nacional e 
da Comissão do Distrito Federal. 

E o .que fiz, Sr. Presidente? ESperei que re
tornassem à Comissão todos .. os._S~adores; 
exatamente às 12 horas e 50- minutos, prazo 
mencionado na certidão de que S. Ex' . está 
munido, encerrava-se a reunião do Congres
so. E o que ocorreu? Os Senadores, pressu
rosos, caminharam para a Comissão do Dis
trito Federal, _a_ fim de que dessem o seu voto 
às proposições incluídas na Ordem do Dia, 
e sabatinassem o Sr. Engenheiro Wanderley 
Vallin da Silva, indicado para o cargo ·de Vice
Govemador do Distrito F edei'al .. 

E precisamente, Sr. Presidente, às 12 horas 
e 55 minutos, os demais SenaOores foram 
ao plenário da Comissão, Sen_ado_res tão dig
nos, tão brilhantes, intérpretes tão _fiéis do R e· 
gimento, como pretende ser o nobre Senador 
Maurício Correa. EsteS, Sr. Presidente, são os 
Senadores que foram -ã Comissão do Distrito 
FederaE Aureo Mello, Me ira Filho, lrapuan Cos
taJunior, Lourival Baptista, Chagas Rodrigues, 
Odacir Soares, João Menezes, João Lobo, 
Moisés Abrão, Edison Lobão, Rona!Qo Aragão, 
Ney Maranhão, Mansueto- de Lavor e Ola v o 
Pires. 

Extrapolava~se, assim, além do limite regi
mental, o quorum exigido para qualquer deli
beração na Comissão do Distrito Federal. Esti· 
veram lá estes Senadores, Sr. Presidente. 

Aqui está e farei chegai às mãos de V. Ex: 
uma cópia xerografada do livro de presenças 
da Comissão do Distrito Federal, focalfzando 
a reunião realizada em 28 de junho de 1989, 

- às 12 horas, na sala de reuniões da Ala Sena
dor Alexandre Costa. Dezesseis SenadOres 
presenteS, não há a assinatura _do eminente 
SenadOr Maurício Correa. Esses Senadores, 
cujos nomes acabei de ·rrlEmcionar, não iriam 
jamcl.IS com a sua presença e com a sua asSi
natUra convalidar um desrespeito ao Regi
mento Interno. 

A questão de ordem agora suscitada por 
S. Ex", o Senador.Maurício Correa, atinge neste 
momento, Sr. Presidente, menos a mim, e 
mais a esses dezeSseis signatários que foram 
cumprir em seu dever, não ficando preocu
pados com as questiúnculas do Distrito Fede
ral, no que concerne ao entendimento de ter 
o Senhor Presidente acertado ou não na indi· 
caç:ão do Engenheiro Wanderley Vallin da Sil
va para o elevado posto. 

Apenas para oferecer um testemunho a esta 
Casa, sem querer convencê--la da justeza ou 
não da indicação do Primeiro Magistrado do 
País, diria a V. Ex•, Sr. Presidente, que a indica
ção do Engenheiro Wanderley Vallin dã Silva 
foi acolhida pela unanimidade da Comissão 
do Distrito Fedet-_al. S. EX, o candidato a Vice
Governador, respondeu clarividenteme!1te a 

· todas as indagações, até mesmo àquelas que 
exigiram um- abalizado conhecimento de fatos 
no campo econômicO- e ilo campo social de 
BraSJ1ia. Todos nós o interpelainos, cabendo 
a mim inidar_a longa seqUência das interpe-

- lações aQ competente engenheiro. -
Neste momento, me limito a dizer que, apu

rados os votos, Sr. Presidente, tão dara e per
cudente foi a manifestação do candidato que 
nenhum Voto discrepante ocorreu nessa indi
cação~ S. Ex-, chancelado, portanto, unanime
mente, teve o seu processo encaminhado para 
exame por parte do Plenário soberano do Se
nado Federal. 

Portànto, Sr. Presidente Nelson Carneiro, V. 
_Ex", que convive comigo nesta Casa há mais 
de 1 O anos, a que me assistiu, inclusive, como 
Secretário dirigir os destinos do Senado Fede
ral e do Congresso, jamais, Sr. Presidente -
e esta CaSa toda posso invocar em meu_ prol 
neste instante_-, esta Casa admitiria que se 
jogasSe à minha face esta increpação insidiosa 
que eu, agora, repilo, com a maior veémênda, 
a de que eu, presidindo uma Comissão Perma
nente, Comissã-o dO Distrito Federal, iria incor
rer num desrespeito ao Regimento, simples
mente para facilitar a tramitação de qualquer 
proposição. 

Não, Sr. Presidente, não faço política em 
BraSflia, ftão me movem interesses político-e
Jcifõrais-:l'fão disejo ser Senador, não preten
do sequer ser membro da futura Câmara Dis-

_ _trital de Brasilia. O meu interesse é apenas 
. honrar a confiança de que fui depositário, da 
.. confiança dos meus companheirOs da Comis
são, quando, disputando com o eminente Se
nador Maurício Correa, vi-me sagrado Presi
dente daquele Colegiãdo que hoje, pela Reso
luçãO--no 157, foi transformado em Câmara 
Legislativa do Distrito Federal. Se tenho eU 

alguma falta, aJguma mácUla, Sr. Presidente, 
foi porque os meus colegas erraram, pois, ao 
invés de me elegerem, deveriam ter escolhido 
o nobre Senéldor Maurfdo Correa;-que agora 
suscita a presente questão de ordem~ inteira
mente irriprocedente, absurda e descabida. 

Ó Sr. Leite Chãves- Sr. Presidente, peç-9 
a palavra para uma questão de ordem. 

A matéria não está em discussão, Sr. PresiM 
dente? 

--- --

0 SR. PRESIDENTE (Nelson "Carneiro) 
-A Mesa vai decidir a questão de ordem. 

Parece que não há dúvida de que se tJ:atava 
de uma reunião ordinária da Comissão do Dis
trito Federal, reunião convocada, pelo que foi 
afirmado e não foi contestado, na forma do 
art. roa_ Parágrafo único: 

.. A pautã dos trabalhos, das Comissões, 
salvo em caso de urgêncía, será flXada
e publicada no Diário do Congresso Na
dona! com antecedência mínima de três 
dias úteis, devendO ser distribuída aos ti-
tulares_e suplentes da respectiva comis
são mediante protocolo." 

Quanto a isto, parece que não há dúvida. 
Era uma sessã-o ordinária da Comissão do· 
Distrito Federal. Ocorre que na mesma hora, 
como afirma o nobre Sencidor Maurício Cor
rêa, o CongreSso se reuniu, mas as sessões 
do Congresso são extraordinárias, porque o 
normal e a se_ssão da Cãmara e a sessão do 
Senado. Ordinárias, na Constituição, do Con
gresso, sáõ determinadas sessões: a sessão 
de instalação da Legislatura, do ano legislativo, 
a posse ·do Presidente da República. Estas são 
sessões ordinárias. TOdas as outras são ex
traordinárias. J:?iz o art. _1_07, ~qui invocado: 

"Em qualquer hipõtese, a reunião de 
Comissão permanente ou temporária 
não poderá cOincidir com o tempo reser-
vado à Ordem do Dia das sessões ordiná
rias do Senado." 

Sabe o nobre Senador Mauricio Corrêa, ilus
tre advogado e eminente jurista, que há uma 
regra de hermenêutica que aprendemos na 
Faculdade, "qUe ã disposição especial somen
te se aplica -aos casos que menciona··. Isso 
chegou a ser ãté Um dispositívo da antiga Lei 
de Introdução ao Código Civil, que foi substi
tuída pela hoje vigente. Mas esse dispositivo 
é uma regra tradicíonal de hermenêutica:. -- -

Sendo assim, estã ê uma~ restrição à ação 
das sessões das ComissõeS Técnicas, e s6 
pode aplicar-se-àquelãS díspàsiÇões Cjue nefa 
se contêm. 

Assim, o que aqui está dito é que não são 
sessões ordinárias_ do Senado Federal. Ainda 
que se discuta que se começou às 1 O as 12 
ou às 12:50 horas, qualquer que seja a hora 
da votação, essa decisão não pode ser objeto 
de crítica, porque esse dispoSitivo regimental 
somente se aplica àquelas exceções que estão 
aqui consignadas. 

E essas sessões são as ordinárias do Sena
do Federal. Não posso ampliar, sob pena de 
ferir uma regra-de hermenêutica que aprendi 
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na faculdade e que guardo até hoje como 
uma norma nas minhas decisões. 

Por isso, lamento il.ão- acolher a questão 
de ordem levantada pelo nobre Senador Mau
rício Corrêa, mas concedo-lhe a_ pafavra, para 
que, neste Plenário, que irá deliberar, dê S. 
Ex" conhecimento a todos nós das alegações 
que diria podem modificar o Voto de cada 
um de nós, já que S. Ex' alegoU que não pôde 
fazer esses comentários na sessão da Comis· 
são. Pode, usando a palavra, formulá-los nesta 
oportunidade. 

A discussão é pública. A votação é secreta. 

O Sr. Leite Chaves -Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. --

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex~. para discutir. 

OSR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para 
discutir.) -Sr. Presidente, não sou membro 
desta Comissão e dela não participei. Mas, 
depois da decisão da Comissão, em que eu 
soube que o candidato se houve muito bem, 
mostrou muita competência e conhecimento 
de causa, recebi uma denúncia contra S. Ex•, 
que, pela natureza e pela procedência, tem 
que vir ao conhecimento do Plenário, sobre
tudo agora, quando a Constituição nos come
teu a tarefa de_examinar minudentemente, em 
público~ o nome dos_indicandos para os po~ 
tos do Superior Tribunal Federal, Tribunais 
Superiores, Tribunal Superior Milltar, publica
mente; só Embaixadores se isentaram dessa 
origibilidade, porque, respondendo a um fato, 
eles podem comprometer o País. 

Sr. Presidente, embora seja o Dr. Wanderley 
Vallin da Silva - parece - do meu Partido, 
tenho antes dever com a moral e com esta 
Casa. 

Lembro-me bem de que, na época da indi
cação do Sr. Aluízio Alves para o Lribunal Su
perior Militar, chegaram informações de que 
S. EX-' nunca advogara no Rio Grande do Nor
te, quando a lei e a Constituição exigem dez 
anos de advocacia. Na época, pedi que aque
les documentos voltassem à Comissão para 
um exame mais aprofundado. O Plenário di,s.. 
pôs de forma diferente e o nome do Senado 
ficou mal na imprensa. Chegou o próprio Tri
bunal a não aceitar a indicação. 

Se nós, mediante dúvidas dessa mitureza, 
que podem ser esclarecidas e o nome ser 
até votado, não _agírni-os pertinentemente, 
qualquer pessoa do povo pode, através de 
ação popu1ar, nulificar a indicação ou aprova
ção do Senado. 

Sr. Presidente, que denúncias me chegam 
às mãos contra o Dr. Wanderley Vallin da Sil
va? Chega urna denúncia de que ele, quando 
era diretor do Expresso União, incidiu em con
cussão. Pagou um milhão e quinhentos mil 
cruzados a um corretor, para que este fizesse 
com que ele adquirisse um imóvel pt~ra sua 
empresa. Nesse depoimento, ele confessou 
que era sócio do Expresso União e aludiu ao 
caso, não negou o fato. Assinou o depoimento 
no dia 20 de maio de 1987, e assinaram-no 
também o Presidente da Comissão de Inqué
rito, que era Francisco de Lacerda Neto, e 

os demais Membros: Armando Rollemberg, 
Odete Alves Camelo, João Balduíno Maga
lhães, Sonia Maria da Mota, Francisco José 
Freire, Armando José Buchmann e João~
noel Kuze. Essa cópia é atestada de que con
fere com o original. 

À_época, o jornal O Estado de S. Paulo e 
outros jamais divulgaram a notícia, com o re
trato do Dr. Wanderley Vallin da Silva. Ao lado 
do retrato, dizia a manchete: "VaUin: negocia
tas no DF". Dizia ainda: ''Vtce de Roriz está 
envolvido em corrupção". 

Hã aqui um documento dizendo que, a des
peito de o Tribunal de Contas do Distrito Fede
ral ter instado pela continuidade do inquérito, 
esse _se encontra engavetado. Diz no docu
meoto: 

"Por tudo isso, principalmente porque 
o Dr. Wanderley Vallin está implicado co
mo réu confesso do crime d_e corrupção 
atíva, o processo foi e continua engave

- tado, apesar da pressão do Tribunal de 
Contas." -

Isso é o bastante para que a Comissão volte 
a examinar o caso. Trata-se de um fato novo. 
S. Ex~ foi longamente interpelado, causando 
boa impressão sob todos os pontos, mas esse 
fato não_ foi argüido, iSto é, não havia esse 
elemento em poder do Senado. 

O que me impressiona em S. EX!' não é 
isso, E que depois de todas essas acusações 
que os jornais noticiaram, em-publiCação mais 
recente, ele dá uma entrevista nos jornais di
zendo que nunca foi sóclo áa empresa Expres
so União._ Pelo contrário, diz que foi um van
guardeiro e um defensor da morare que nunca 
foi sódo-. Porém, no depoimento que passo 
a ler, o Dr~Vallin diz que foi sócio da empresa 
ExPresso União: -

"Com relação à T erracap, o que diz 
respeito à empresa Expresso União, da 
qual, é sódo signatário." 

Sr~ Presidente, a meu ver, está havendo falha 
em tudo isso. Hã outro documento, chegado 
recentemente, porém, não vou lê-lo, porque, 
embora diga mais ou menos a origem, não 
está assinado. Faz urila -Série- de acusaÇões 
e Urria delãS espera- que somente ~os Sena
dores honrados possam evitar que o Dr. Vallin 
seja Vice. - - -

Por isso, Sr. Presidente, não entro no mérito, 
mas o fato é relevante, Temos que perquifir 
a competência e a honra. Se não fosse isso, 
qual seria o sentido do Sené\do Federal? 

V. f;X'_está Jembradõ do caso do~ ex-Ministro 
Aluízio Alves? Nós fizemos essa advertência. 
Pedimos a V. p• para devg]ver o processo 
ao exame da Comissã-o. HouVe um vexanie. 
Disseram que já haVia ocorridO tal exame e 
o resultado é o que se conhece. _O Senado 
Federal não pciáe continuar sofrendo vexames 
dessa natureza Todos temos o dever de de
fender os nossos nomes e as atnbuições desta 
Casa. É isso o que desejo. 

Se_ esse-nOme_ passar aqui, Sr. Presidente, 
qUalquer pessoa do povo, de acordo com a 
Coi:tstitiiiÇãO; através- de urria 'àÇãó popular, 
po-de nulificar a nossa índic_açãó. 

Além do mais, posso dizer o seguinte: se 
um caso desta natureza for aprovado sem vol~ 
tar à Comissão, tenha certe_za v_._ EJr de que, 
am'-'n]Jã, esse candidato, o Collor, que está 
com 41% nas pesquisaS, cada vez mais aVan
çando, passará a ter mais 4%, em razão disso. 

Penso_ que o Senado deve refletir. É um 
fato novo; voltaria à Comissão; e~ o interpe
laria; ele, seguramente, teria informações cla
ras sobre isso e nós. então, Sr. Presidente, 
restabeleceríamos a honra do homem, a no
meação, mas a Comissão atuaria sobre um 
documento novo, do qual não tínhamos co
nhecimento. 

Peço a V. Ex" Sr. Presjdente, haja O adia· 
mente e seja devolvido o processo à Comis
são, inclusive com esses documentos que en
trego às mãos de V. Ex" - mãos honradas, 
diga-se de passagem. 

O Sr. Ronan TitO:..._ Sr. PreSidente peço
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Cónc_edo a palavra ao nobre Senador Ro
nan Tito, para discutir a matéria. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para 
discutir. Sem revisão do oi'ador) - Sr. Presi
dente, Srs. Senãdores, -6 ilustre senador Leite 
Chaves, brilhante jurista, ainda hã pouco tem· 
po, quando apreciávamos o candidato ao Go
verno do Estado de Roraima, disse, como ad
vogado, -que de maneifa alguma poderia con
denar o candidato ao Governo de Roraima, 
porque, embora tivesse contra aquele candi
dato a Gove~ador 7 processos, nenhum dele~ 
havia chegado ao fmal e que, se não tivesse 
sido julgadó, comO poderia condenar? São 
palavras textuais do ilustre jurista, o Senador 
Leite Chaves. No entanto~ neste instante, S. 
Ext quer condenar uin candidato contra o qual -
há uma denúncia- uma denúncia- e todos 
recebemos o esclarecimento s-obre a situação. 
Em nenhum contrato da empresa Expresso 
União consta o nome do candidato a Vice-Go
vemador de Brasília c_omo diretor, usou, um 
clia, o expediente de se apresentar, como dire
tor; no escritóriO da NoVacap, para ser rece
bido, como no caso do teatro do absurdo de 
Ionesco, entrou para denunciar uma falcatrua 
que se queria fazer, justamente envolvendo 
a empresa Expresso União, que era o leilão 
de um terreno. Houve a concorrência. A con
corrência pública foi vencida por alguém que, 
logo depois, não cobriu o recurso. Esta empre· 
sa, a Expresso União, perdera a concorrência 
e, depois, (:juis nego-cíaf. Ele disse: "Não, tem 
que se fazer uma nova concorrência". 

E,- aí, para denunciar as irregularidades que 
havia nessa concorrência, foi, então, o Cail.di- · 
dato_a Vice·Govemado_i- falar na NoYãcap, que 
não queria recebê·lo. Para aí ser recebido, ele 
se apresentou como diretor da empresa Ex
presso União. Foi i'eCebido, fez a dunúncia, 
mostrou os documentos e retirou-se. 

Agora, então, o Sr. Senador Leite Chaves, 
brilhante jurista, usa essa denúncia contra o 
Sr. Wanderley Vallin da Silva· e diz qtie lião 
podia,_ de nenhuma maneira, culpar o candi

.dato a- GovernadOr de Roraima, porque ele 
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tinha só 7 processos, mas nenhum desses 
7 processos haviam sidO concluídos. 

No caso, agore, ... 

O Sr. Leite ChaveS --..:v. Ex· me peimite? 

O SR. RONAN mo- Pois não. 

O Sr. Leite Chaves - Há um equívoco 
abs-oluto, Excelência. TfouxérhoS o Governa
dor a plenário, para S. Ex' responder sobre 
todos os processos. Eu não fui o Relator; eu 
é qUe o argüí. Perquirimos sobre tudo. S, EX'. 
respondeu em plenário. 

O SR. RONAN TITO - V. Ex", então, o 
julgou? 

O Sr. Leite Chãves- Não. S. Ex~ respon
deu, em plenário, sobre as acusações. 

O SR. RONAN TITO - Respondeu em 
Comissão e V. Ex• _encaminhou __ em plenário 
favoravelmente, sob o pretexto de que ... 

O Sr. Lelte Chaves - Foi no· plenário 
da Com!ssão que S. Exl' respondeu. Eu contei 
o que houve, quer_ dizer, S. Ex" foLinterpelado, 
adiamos o processo por diversas vezes, para 
que ele trouxesse os dm:umentos. 

O SR. RONANTITO- E, aí, V. ~vestiu 
a bec.a e o julgou inocente, para poder encami~ 
nhar a votação favoravelmente. 

O Sr. Leite Chaves - Não! O que eu 
disse é que S. EX' _sofrera:..: uO'f processo de 
execução de despejo, mas S. Ex•, então, mos~ 
trou que a execução -de despejo se dera por~ 
que ele era fiador. Estava nõ proceSso. 

O SR. RONAN TITO - O vice-govema
dor foi sabatinado na Comis_s_ão do Distrito 
Federal e todo_s _aqueles_ que tinham qualquer 
dúvida foram ouvi~Io e lhe fi_zer_am perguntas. 
E S. Ex• foi aprovado lá, na Comissão. 

Por isso, peço a V. Ex•, neste momento, 
eqüidade de julgamento. V. Ex" é um jurista. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, .entendo . 
que, justamente pelo critério utilizadq pelo Se
nador Leite Chaves de.. que não foi condenado 
em processo não pode, por uma denúncia, 
ser condenado pelo Plenário do Senado, o 
PMDB encaminha favoralvelment_e à votação 
e à aprovação do nome_do Yice~Govgrnador_ 
do Distrito_Federal. 

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, fui 
citado pessoalmente._ Embora seja uma sus
tentação, tenho que prestar expliCações, sob 
pena de haver equívoco nesse julgamentõ. 

O SR. PRESIDENTE (l'jelson Carneiro) 
-V. Ex• poderá usar o tempo de 5 minutos 
para prestar os esclarecimentos que de_sejar. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB-PR Para 
explicação pessoal) - Sr. Presidente, e"u me 
surpreendi com-esse·caso de Roraima. 

Nele, Sr. Presidente., _eu sequer fui Relator. 
Houve umas ac_usaçõe_s_c_o_ntra o indicado. De
putados, inclusive do Estado, estiveram pre· 
sentes_ao interrogatório. Mandamos que o Go· 
vemador _tro_ux_ess~ toda a a doc:umentaç?Jo 
pertinente à sua defesa. Ele era açusa_do Qe_ 
responder a dois processos: um de que sofrera 
execução de .despejo por falta de pagamento; 

outro, ·qué ele ensejara a venda de madeira 
dereseivasindígenas, ilegalmente. Entretanto, 
eu não tinha nada com a hi_stôria,. a própria 
Comissão Tá-havia Pedido esses documentas 
e ele foi, séria e 1nSistenteil1êhte, interpelado 
e toda a documentação veio. 

Pode ser verificado na Comissão na qual 
ele prestou esse depoimento - não me lem· 
bro em qual foi, parece-me ser Comissão de 
ConstitUição, JustiÇa e Odadania, em-que toda 
_a -~ocumentação foi ex~ustivamente exami· 
nada. 

Neste caso, Sr. Presidente, recebi a doeu~ 
mentação que tenho em mãOs. Depois apare-
ceram-·pessoãS ligadas ao indicando que te-_ 
riam- provas elidentes- da ·acusação. Todavia, 
não trouxeram a mim tal documentação. Hoje, 
neste momento, eles disseram que estavam 
corn a mesma e não a entregaram.-

Então; Sr. Presidente, o assunto é grave e 
nãÕ Vejo outra maneira de o Senado sair _des_sa 
situação a não ser devolveJ;J.do o processo à 
ComisSão dii! Constituição, _Justiça e Cidada
rna como é de Regimento, para que, inclusive, 
o próprio indicado preste esclarecimentos 

_ tranqüilos sobre o assunto. Esta acusação está 
nas manchetes de jornais. Eti"ttouxe essa do
cumentação da Associação dos Servidores dO 
Complexo AdministratiVO do Distrito Fede-ral, 
que me foi entregue em mãos por um advo
gado qúe conheço há ali. os e terminou comigo 
o doutorado. Darei o nófne à Comissão e esta 
pessoa põderá, inclusiv:e, ser interpelada. 

Sr:' Presidente, V. Ex" é um homem expe· 
riente e sob seU comando o Senado não pode 
ficar em· dúvida; não perderemos nada, Sr. 
Presidente, em atuar decetemente, como de 
resto temos feito. E não há nada partidaria
mente, respeito o Uder do meu partido, masn 
antes. de eu ter dever com este Partido, eu 
o terlho- com a minha consciência e com 
a minha moral, Sr. Presidente. 

O Si. I.eopoldo -Peres - Sr. Presidente, 
a matéria está em fase de discussão e S. & 
não está dando uma explicação, está fazendo 
~ma nova exposição. 

O $R. PRe5IDENTE _(Nelson Carneiro} 
- l\ Mesa esclarece ao nobi=e Senador Leite 
ChâveS que a sua solicitação s6 pode ser obje
to de requeriemnto que será aprovado ou não 
pelo Plenário. 

Contínua _a-mat.érfa em diSCussão. 

O Sr. Me.ira Filho - Peço a palavra para 
discutir,"1ir. PreSidente. -· -

O SR. MEIRA FILHO (PMDB ~ DF. Para 
d.iscutir_sem revisão dp orador.)- Sr. PLesi-
deri.te, __ Srs. Senadores, pelo que eu entendi, 
o Senador Le_ite-_ Chav~s disse que este pro
ce.SsQ_p_recisa-voltar à comissão do .. Dtst~ito 
Federal, para reStabelecer a honra do Senado. 
Não _ _me consta que a Comissão do Distrito 
Fe._Qeral tenha d~scmrado o Senado federaL_ 
Pelo cOntrário, á Cori1issãci do DiStrito Federal._ 
no meu entender, é urn apêndice da honra 
desta Ça~a. Timto isSo-- é ·verdade que o Sr. 
Wan~~rley Yallin d~ SITVà foi eleito -pela Com is· 
são por unanimidade. Se unanimidade não 
vale nada, o que mais vale agora neste País? 

Era o que tinha a- dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Mauricio Correa- Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Com a palavra o nobre Senador Mauricio 
Correa, para disc~tir. 

O SR. MAURÍCIO CORREA (PDT- DF. 
Para discurtir. Sem revi~o do orador) -Sr. 
Presidente Srs. Senadores, eYidentemente, 
não vou discutir com a Mesa a respeito da 
questão de ordem decidida, porque o Regi· 
menta me impede. Acato-a respeitosamente, 
embora com a mesma não concorde e dela 
vou recorrer, na forma em que o Regimento 
me assegura, à Comissão de tonsi:ihiíçâ.O, 

Justiça e_cidadania. __ 
Se V. ~. os Srs. Si!nadores, me permi

tirerri, gostaria apenas de reíterãr"que, quando 
levantei essa questão de ordem, procurei fazê~ 
lo dentro do estrito cumprimento do dever 
téçnico, sem extr9-polar, sem fugir para mean
dros políticos, e fui assaltado com uma Coritra
dita violenta, apaixonada, que não reproduz, 
s.em_dúvida alguma, o espirita do jurista, do 
homem ponderado e equilibrado que é_ o Se
nador que preside a Corriissão dos Distrito 
Federal, e S. Ex• invocou âqi!i o "fato de-haver 
sido ·escOlhido parei presidir aqUela Comis-são 

St. Presidente, V. 8' é testemunha do enten
dimento que foi feito; que é a:ssegürado na 
Constituição F:_ederal, sein nenhuma resquício 
de interpretaçãO-de manObra. E eu queço aqUi -
fazer exumações de fatos que mais pertencem 
aos caracteres das pessoas do que propria
mente outra coisa. 

E nós sabemos, nós que estamos calados 
- e derrotado não tem o_ direito_ de dize r 
nem _de protestar-, estamos exatamente ava
lian-do aqueles com os quci.is podemos ter um 
entendirriento ético, altruístico, porque uma 
coisa, Sr. Presidente, na política, e eu aprendi, 
é ganhar com astúcia, é _ganhar com inteli
gência, é ganhar cOm sapiciência; nias ganhar 
antienticamente-, g"anhcir de maneira que vio
lenta as nossas convicções, não é ganhar, Sr. 
Presidente, é perder; e foi isso que aconteceu 
comigo": SaDemos o que SUCedeu, e aqui nin
guém ignora o que aconteceu, porque havia 
um entendimento para minha eleição e por
que houve mudanças. 

Mas isso não intereSsa, Sr. Presidente, é ape· 
nas uma contriStadora maiiifestação --de um 
solitário Senador que tem o ma1of respeito, 
o maior apreçD por essa figura de jurista que 
é o Senador _Mauro Benevides. 

Neste instante, Sr'. Presidente, não gostariâ, 
de aduzira o ciue leVantOu aqui o hobre sena
dor Leite ChaveS, e, sim, dizer que, nã verdade, 
o que S. Ex" trouxe aqui existe. Está em trami· 
tação na DeJeQa:Cia de Defraudações __ do ao. 
verno do Distrito Federal:Evidentemente·-nao 
houve nerlhuma conclusão, e eu seria precipi· 
tado se aqui eiriltísse qualquer Juízo de v:alor 
conderiatório a reSpeito do procedimento do 
que está sendo indicado, o_bjeto do noss_o exa
me aqui." 

Todayi_a; _Sr. Presidente, _o que me deixou 
perplexo, o que me deixoU completamente 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAdONAL (Seção II) Quinta-feira 10 · 3769~· 

aturdido foi o que acabei de receber de um 
Procurador do Governo do Distrito Federal, 
porque me permito, na forma do que me asse
gura a Constituição, não citar o nome, mas 
dar ao Senado documentos comprobatórios 
da existência dos fatos aqui trazidos. 

Lerei rapidamente o que escreve o Procu
rador: 

"O Departamento de Estradas de Ro
dagem do Distrito Federal realizou uma 
tomada de preços para a pavimentação 
da estrada de acesso ao loteamento 
Quintas da Alvorada. 

Como os SenadOres sãbem, existem aqui, 
em Brasília, vários coridOiníníos, e sou até fa
vorável à legalização de muitos. O Governo 
do Sr. José Aparecido baixou uma série de 
decretos e entendia que os condomínios não 
poderiam ser legalizados._ Há condomínios 
que foram instituídos na forma do Código Ovil 
e há outros que são objetos de usuparções, 
de grilagem. Portanto, são pendênCias jurfdi
cas que ainda não estão decididas e segura
mente nunca poderão ser legalizadas. 

Por isto, há, no contencioso da Procurado
ria-Geral do Governo-Geral do Governo do 
Distiito Federal, uma discussão muito seria 
a respeito, uma contundente disc_ussão a res
peito desse assunto. 

Vou prosseguir: 

"O resultádo da licitação foi submetido 
ao Conselho ROdoviário.'_' - · ,-

0 Conselho. Rodoviário é presidido pelo Se
cretário de Viação de_ Obras, que é o candidato 
indícado neste momento. 

"Onde sua aprovação encontrou difi
culdades por parte de dois_ Cõnselheiros: 
o ex-Procurador-Geral Humberto Gomes 
de Barros e_ a Urbanista Tânia Batela de 
Siqueira, ex-DirefOra do DLFO. Estes dois 
Conselheiros afirmavam que, se o lotea
mento era considerado irregular pelo pró
prio GDF, antes de serem adotadas medi
das que possam torná-lo regular. Note-se 
que essas medidas, se possíveis devem 
ser tornadas às custas do !ateador e dos 
beneficiários das irregularidades, nunca 
às expensas do Erário. 

O at_ual Procurador-Geral do Distrito 
Federal - não o que saiU -, ouvido so
bre a matéria, afirmou qlie é imposSível -
ao Estado construir estrada em terra par
ticular. As terras que são cortadas pela 
estrada de acesso, são particulares, mes
mo aquelas não atingidas pelo loteamen
to. Apesar destas advertências, o Secre
tário Wanderley Vallirn,_que também é 
Presidente do Conselho, continuou com 
a pretensão de aprovar a tomada de pre
ço. Para isso, usou diversos artifícios, den
tre os quais o de aproveitar o término 
do mandato do Conselheiro Humberto 
Gomes de Barros, ex-Procurador do Go
verno do Distrito Federal, para mantê-lo 
fora do colegiado até que fosse aprovada 
a construção da rodovia. 

Para chegar a este-:propós!to ignorou 
o oficio do Procurador-Geral Célia Afon-

so, que é o a tua! Procurador, oProcurador 
do Governo Joaquim- Roriz, indicando o 
nome de- Humberto Barros para a renova
ção-do mandato. Este ofício fOi-cingave· 
tado desde 7 de junho até ] 0 de julho 
e somente fol liberada a recondução do 
cOilselheiro rebelde depois de aprovado 
o ato irregular que ele pretendia impedir. 

De fato, após forçar_ de todo mod_o a 
aProvaçã-o da irregularidade, o Secfetário 
Vallin, depois de convocar r~uniões ex
traordinárias e pressionar de todO modo 
os membros do Conselho, conseguiu a 
aprovaÇão da irregularidade no dia 25 de 
julho. 

O voto proferido, na ocasião, pela Dr' 
Tânia narra em detalhes as trampolina
gens"- estou lendo exatamente, o que 
está escríto aqui·.:.:..:.. ··-de que foi vítima. 

Em anexo, está aqui o parecer técnico 
que, vou fazer chegar à Mesa, provando 
tudo isto que aqui está escrito: 

"pressionando e Vendo do que era ca
paz o Secretário para Conseguir a aProva
ção da rodovia ilegal, _o Conselho, com· 
posto de funcioriários públicos, aprovou 

_ a concorrê_ncia, possibilitando que o di
nheiro público do GDF fosse utilizado pa
ra ]ateadores clandestinos e se consu
masse a prática de ato criminoso". 

Como bem diz a or• Tânia em seu voto, 
a Lei de Loteamento considera criminoso 
qUeln, ·de qualquer forma, contribui para a 
prática de loteamento irregular. É estranho o 
empenho do Secretário Vallin em faltar o aces
so ao loteamentO iiregurar, ·chêiffiado-"Lotea
mento _dos Coronéis",_ ab mesmo tempo em 
que o GovemadÕr Joã.quim Roriz rePete pro
jeto de lei do Senado dispqndo sobre a impu
tação_âas despesas de iegUiarizaÇaõ dos !atea
dores e beneficiários do parcelamento crimi
nosO. -Com o adiantamento da estrada de 
ãte-ssõi os loteã.dores das Quintas da Alvorada 
estarão fora da obiig"ação de pagar a estrada, 
pois ela já estará Constituida antes de existir 
a lei. 

O ato além de ser criminoso, em si, é lesivo 
ao cofre do Estado e provocará o enriq~e
cimento ainda maior dos criminosos que lo
tearam o terf_eno. Note-se que õ ex-Procurador 
Humberto Gomes de Barros, mesmo depois 
de nOrlieado no dia 19 de agosto, uma sefl?ana 
aPós a aproVação da licitação ilícita, recusou
se-a tomar p-osse;- deixando de comparecer 
à reunião do Conselho ocorrida no dia 4. 

E agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores: está 
aqui um voto da Dr' Tânia Batela de Siqueira. 
Não vou ler todo o parecer. frei citar a reprodu
ção, -que ela trazem aspas, do que já decidiu 
a Procuradoria: 

"O exame da situaçãO Jurídica apresen· 
tada em loteamento sob forma de condo
mínio e situação em área de proteção 
ar'nb1enfal foi obj~to dó Parecer n~ 00 I /E}5, 
_5' Subprocuradoria Geral, no Processo 
n~ 020000737/85, aprovado pelo Sr. Go
vernador." 

No -caso em tela, quer dizer, no caso desse 
Colidomínio, a situação é idên,tica à do parecer 

citado. Trata-se_ de loteamento sob forma de 
condomínio para fi ris- urbanO, promovido ao 
arr~pio de toda a legislação que reg~ a espécie, 
configUra-ndO-se, em tese, cri_me previSto no 
art. 50 da Lei n~ 6.766, de 1979. Encontra-se 
em área de proteção ambiental e existem edifi
cações. 

Ainda o Sr. Procurador Júlio_Quirino da Cos
ta, em seu Parecer n" 032/86, condui suge
rindo: 

"I - Remessa de cópia do processo 
à CAESB para, no âmbito de suas atribui-_ 
ções, apurar )1rática de lesões às normas 
legais regulamentares relacionadas com 
as áreas de proteção animaL 

2-_ Remessa de cópia autenticada do 
processO à Secretana de Segurança Pú· 
blica ào DF Para lfiStãüfaÇão de inquérito 
policial com a finalidade de apurar a exis
tência de crimes previstos ilo art. 50, seus 
itens e parágrafos, art. 51 e art. 52, todos 
da Lei no 6.766, de 1979, que regula e 
regulamenta"- V. S' sabe, Sr. Presidente 
-"a constr_ução urbana. 
3-Remessa de cópia do processo à 

SVO e à Admil1istração Regional de Pla
naltina, através do Exm~ Sr. Secretário de 
Governo, pai'a que cada uma, nós limites 
de suas atribuições, fci.ça cumprir os De~ 
Cretos ns"" 3.906, de -1971, e 8.690, de 
1985, relativamente à notificação, autua· 
ções, encargos e demolições de o~ras, 
quando fOr o casO, Com a punição -dos 
infratoi'es. 
4- Que a Procuradoria Geral do DF 

requeira, administrativa e judicialmente, 
junto ao 3"-0ficio de Registro de Im6vels 
desta Capital o cancelamento de todos 
os regiStrOs referentes ao condomíniO em 
causa e ás frações ideais, ·oom base no 
art. 10, § 1~. da Lei no 4.947, de lg66, 
ãrt_ 14 da Lei n~ 6.0_15, de 1973; e art. 
I' da Lei n' 6.739, de 1979. 

5 ~QUe a Procuradoria-Geral, como 
órgão central do sistema jurídico, exerça 
a supervisão e o controle das medidas 
indicadas nos itiils 1 a 4, a serem tOma
das pelos órgãos ali mencionados, solici
tando a imediata_ comunicação de provi
dências concretizadas. 

-Além dessas medidas constantes do Pare
cer n"' 032, informou também o Sr. ProC'urador 
Júlio Quirino da Costa, Chefe da 5• Subprocu
radoria, da efetivação das medidas sugeridas 
e anunciadas anteriormente. 

Além de todas essas informações, acres
centa, o Sr. Procurador-Geral, observando 
que: 

Os serviços objeto da licitação não po
derão ser realizados dentro da área do 
s;!)ndomínio, vez que se trata de proprie
dade particular e que quanto ao percurso 
não compreendido na área do condomí
nio _é matéria de exclusivo juízo e decisão 
de conveniência e oportunidade do Exe
cutivo loCal. 

Poderia estender-me, tendo o parecer, mas 
quero parar por aqui, Sr. Presidente e Srs. Se-
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nadares, para deixar bem clara uma posição. 
Tem os Senadores aqui que se retirariam a 
fim de não dar quorum para a aprovação 
desse nome, mas, não vou fazer isso. Até enca
receria que todos os Srs. Senadores aqui ficas
sem. No entanto,_ gostaria de_ acrescentar: 
quando pedi a V. ~examinasse aquela ques
tão de ordem,_ que vai abrir um precedente 
grande daqui para a frente, mas V. Ex<' enten
deu, e eu respeito, é porque me parecia que 
era do meu dev.er dar _ao Dr. Wanderley Vallin, 
aqui de Brasília, que foi Presidente do Sindi
cato da Construção CiVI1, o .direito de se expli
car perante os companheiros, Senadores da 
Comissão do Distrito Federal; fui tolhido desse 
direito, Sr. Presidente, mas sou obrigado a ficar 
com a minha consciência. Evide-ntemente es-: -
ses·condomínios trazem__um percentual eleito
reiro muito grande, e quero dizer a V. Ex" que 
faço isso com sacrifido, porque sei inclusive, 
que vou ser tachado de uma pessoa que está 
impedindo a legalização desse condomínio, 
embora tenha feito, aqui, anteriormente, a ex
plicação bem clara _de que, como advogado, 
faço distinção entre condomfnio_s _que obede
cem às estipulações legais e condomínios que 
se caracterizam pelo abuso de poder e pela 
invasão das terras públicas do Distrito Federal. 

Quero dizer Sr. Presidente, em face' disso, 
para provar que prefiro ficar com a minha 
consciência e perder até os votos que even
tualmente pudesse ter, não tenho outra alter
nativa senão votar "não'*, e pedir aos Srs. Se
nadores não envergonhem o Senado, se isto 
for provado, e acompanhem essa decisão sé
ria. 

Não quero invocar, Sr. Presldel"lt.e, questões 
de natureza pessoal que ~gam o indicado e 
o Presidente da República, nã:o é- do meu feitio, 
prefiro ater-me às provas que estão em meu 
poder. 

Passarei este voto à Mesa, para que tenha 
este registro, e inclusi~e. eventualmente, possa 
responder até subsidiariamente à ação popu
lar, em virtude da prática regular ~o ato deter-
minado. -

Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. 

O Sr. Edison Lobão - Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Mans1,1eto de_LavQr -:-.Peço a pala
vra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa esclarece que decidiu uma prelimi
nar, não entrou no mérito, apenas achou que 
a questão de ordem não tinha procedência; 
era apenas uma decisão técnica, portanto, as 
referências nã_o colidem com a decisão da 
Mesa. 

Com a palavra o nobre Sena"dor _Ediso_n Lo
bão.-

Antes, porém, se V. EX"' me permítem, há 
um requerimento de adiamento e entendo que 
é dever da Mesa submetê-lo à votação. Se, 
por acaso, for aprovado o requerimento, a dis~ 
cussão ficará para· outra oportunidade. Acho 
que o requerimento deve preceder à continua
ção da discussão. O requerii'llerito já foi apre
sentado. vai ser lido pelo Sr. 1 ~-secretário e 

o Plenário deCidirá se deve adiar ou não, para 
que a Ccimiss-ão tenha oportunidade de trans
mitir essas acusações ou essas referências ao 
candidatO e _ele posSa dar um testemunho, 
um depoimento que posterlomente possa ser 
tr.:u:ido a Plenário. Acho que isso seria mais 
prático. Se o requerimento for rejeitado, conti
nuaremos a discussão. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Pre
sidente, seria interessante que fosse feita a 
leitura do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Vai ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. J9-Secretário. · -

Ê lido o seguinte. 

REQOERIMENTO N• 406, DE 1989 

Nos termos do art. 2_79, alínea e, do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da discu~ 
são da Mensagem no 132, de 1989 para a 
seguinte-diligência: Exame, pela Comissão do 
Distrito Federal sobre os fatos por mim aventa
dos nesta oportunidade. 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 1989, 
-Senador Leite Chaves 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
_ - Em votação o requerimento. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar a votação. 

_ O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
= Concedo a palavra ao nobre Senador Jar
bas Passarinho. 

O SR. JARfiAS PASSARINHO (PDS~ 
PA - Para encaminhar.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, pode até paÍ"ecer aos desavi
sados uma facécia, eu .não faria isso, muito 
lnenOs com V. Ex~ e a Mesa. 

O Senador Mauricio Corrêa referiu-se a um 
condomínio de coronéis e a dois tipos de con
dÇ~mínios, condomínios legítimos e condomí
nios ilegítimos. 

Aqui há dois coronéis, não sei se o Coron_el 
Mauro Borges está nesse condomínio; eu não 
estou. Mas; como mOro em Brasília desde 67, 
é importante, Srs. _Senadores, que se saiba 
se.algum dos- senadOres aqui está erivoMdo _ 
nisso, porque o próprio Regimento da Casa 

---nos faria impedir de votar a matéria em causa 
própria; de modo que acho que isso é impor
lente- Ser esclarecido pelo Senador Maurício 
Co~r~a ou por quem sejá (Muito Bem!) 

O Sr. Maurício ColTêa- Sr. Presidente, 
-peço a palavra. 

~~~ o sR: PREsmEN'Ii -(N~l_son Carneiro) 
-Tem a palavra V. Ex" 

O SR. MAURiCIO CORRÊ:A (PDT- DF. 
P~ua encaminhar a votaçãO, Sem revisão do 
or<:~dor.) - Sr. Presidente, evidentemente, li 
um documento que não foi feito por mífn; 
éü disse até que me escusava a adiantar o 
nome de seu autor. 

O que existe aqui, Senador Jarbas Passa
rinho, é que houve, em determinado momen
to, um incidente entre Õ- Governador José Apa
recido e o Gen. Venturini, e ai se extraiu essa 
ilação. A pessoa que me escreveu, e e_u não 
poderia, se pudesse até deixaria de ler, no en
tanto, _para ser fiel ao documento, tinha que 
ler o que essa pessoa me escreveu, mas nã-o
tem absolutamerite nada com coronéis, esp~ 
cialmente com os que estão _aqui, dos quais 
conheço o passado, Ainda mais quanto a V. 
Ex", não há dúvida nenhuma. 

O Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente, pe
ço a palavra pa_ra encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came"iro) 
..,.... Concedo a palavra ao nobre Senador Edi
son Lobão. 

O SR. EDJSON LOBÃO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREQUE À REIII
&iO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO 
POSTERIOMENTE. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Peço 
a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--,..Sinto muito, mas voU dar primeiro a palavra 
ao Senador Mansueto de Lavor, que já me 
hevia solicitado. E como 56 pode falar urh 
Senador por Partido, lainentO lião poder dar 
a palavra a V. Ex'. O Senadoi Mansueto de 
Lavor já havia pedido anteriormente, e a Mesa 
tem que atender à precedência, 

O SR. MANSOETO DE LAVOR (PMDB 
- -PE. Para ~ncamii1har.) - Sr. -Presidente; 
Srs. Senadores, a questão_ que coloco para 
os eminentes Pares, é .a seguinte: que priori~ 
dade tem essa matéria diante çle outraS? -QUe 
necessidade pública existe, para se votar, aqui 
e agora, o nome do eminente Secretário_de 
Obras d6 Dlstrito Federal para Vice-GOverna~ 
dor? Que obrigação constitucionãl OU legal 
temos? A que prazo estamos submetidos? Eu 
crio qUe a resposta a qualquer uma dessa. 
indagações nos dirá que não é prudente fazer 
a votação nesta ocasiào. Se não temos prazo, 
se não há interesse público iminente, parã. que 
realizarmos em circunstâncias tão incómoda 
a aprovação de um nome sobre o qual surgi
ram fatos posteriores ao julgamento da Co
missão do Distrito Federal que merecem eS
clareclmentos, até para que se retire_ o quanto 
antes o Vice-Governador qualquer objeção so
bre a sua probidade e sobre o seu zelo pela 
coisa pública. 

Por_isso, até c_ontrariando o eminente Líder, 
a questão não é partidária; eu diria que o ri"tâis 
prudente, nesta ocasião, o que mais inleressa 
à coisa pública é que parássemos um pouct:f, -
adiássemos essa votação, para que essas 
questões levantadas pelo eminente Senador 
Maurício Corrêa fossem examinadas de cabe-
ça fria. _ 

PortaOto, Sr. Presidente e 5rs.--senaaores, 
eu encaminho favoravelmente o requerimento 
que ê apresentado, e foi lido p"ela Mesa. 

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
Demi Palmas.) 
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O Sr. Cid Sabóia de CaJValho- Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra a V. Ex-

O SR. OD SABÓL4 DE CARVALHO 
PROf'IUNC/A DISCURSO QUE, ENTRE
GUE À REVISÁO DO ORADOR, SERÁ 
PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A Mesa esclarece a V .. Ex-

Estou aqui há 19 anos, e sempre se permitiu 
ao integrante de qualquer dos partidos mani
festar a sua opinião, que, muitas vezes, diverge 
da do Líder da Bancada. I; tradição da Casa, 
sob pena de termos que exigir que só fale 
um senador para repetir o que o líder já disse, 
o que seria apenas perder tempo. 

Quanto à segunda questão, está claríssima 
no Regimento em seu art. 279: 

"A discussão, salvo nos projetos em 
regime de urgência, poderá ser adiada, 
mediante deliberaÇão do Plenário, a re~ 
querimento de qualquer senador ou co· 
missão, para os seguintes fins: 

e) diligência considerada imprescindí
vel ao seu esclarecimento." 

Essa_diligência quem: vai dizer se é neces· 
sária é o Plenário; é por que acolhi o requeri
mento do nobre senador Leite Chaves e you 
submetê· lo a votos. Quem for favorável se ma
nifestará neste sentido, e quem for contra se 
manifestará em outro sentido. 

O Sr. Leite Chaves -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação, como 
subscritor do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como signatário, V. Ex" pode,- é o único 
que pode. 

O SR. LEI1E CHAVES (PMDB- PR. Para 
encamlnhar.) - Sr. Presidente, Srs. senado
res, é uma questão aberta, porque é questão 
de consciência. Há instante em que o Senado 
funciona como órgão de julgamento. Aqui es
tamos dando apinião de valor sobre matéria 
de consciência e sobre matéria de moralidade. 
Se esta matéria, Sr.--Presidente, hoLiv_er sido 
examinado na comissão, realmente havia 
aquilo a que o senador Ronan Tito se refere, 
teria havido perempção, seria matéria morta, 
mas o indicando foi argüido sobre tudo, me
nos sobre esta matéria, que constitui fato novo. 
Às minhas mãos chegou, recentemente, já de· 
pois de examinada pela comissão 

Então, o requerimento é pertinente, não há 
pressa, é um caso concreto de diligência. 

Outra coisa,_ os próprios Tribunais, com o 
suplemento do próprio processo civil, ao qual 
recorremos, também fazem fantas diligências 
quantas sejam necessárias. E não é a primeira 
vez que isto ocorre. Então, o que é julgamento 
definitivo- e nós passaríamos a ser julgados 
com severidade - é, se chegando um doeu· 
mente desta natureza, Sr. Presidente, nós, en· 

tãc:), precipitadamente, o julgássemos, quando 
sequer ele é de urgência. _ 

Um precedente desses voltaria a macular 
a nossa imagem. - -

A Constituição cometeu ao Senado, e não 
à camara, responsabilidade desta naturezà, 
pela matwidade, pela serenidade que os 35 
anos que ela estabelece para ser senador re· 
pfesentam. Neste instante não somos uma 
Corte legisl~tiva apenas. Somos uma Corte 
de Justiça. Nós estamos dizendo ao Presidente 
da República se esse homem é Ou não qualifi· 
cada para ser Governador do Distrito Federal. 
Não há, de nossa parte, qualquer restrição. 
Eu sequer o conheço. Aliás, acho que metade 
dos senadores, aqui, não o conhece. Mas há 
uma restrição, um documento que tem idonei· 
dade não para invalidar a nossa aceitação, mas 
para que façamos a diligência. 

QUãnto à argumentação do senador Od Sa· _ 
bóia de Carvalho, de que, uma vez tramitado ... 

O SR. PRESIDENTE (Ne_lson Carneiro) 
-V. Ex" não predsa encaminhar, porque eu 
já decidi a questão ·_de ordem. V. & pode 
expressar apenas o seu pensamento. 

OSR.LEITECHAVES-S6oargumento 
de_que tenha que vohar à comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Mas já está decidido. 

O SR. LEI1E CHAVES- Não, Sr. Presi
dente, não é com relação à questão de ordem. 
É pertinente, também, ao próprio requerimen~ 
to. 

Então, eu quero dizer ã V. EX que, se sai 
da comissão e não pode voltar à comissão ... 

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
--Já está decidido, está no Regimento. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente, 
quero aduzir outro argumento. Digamos que, 
se não existisse o Sr. Vamn, ou se, a esta altura, 
ele_estivesse mOrto, houvesse uma notícia en· 
ganosa, quer dizer, um erro essencial contra 
a pessoa, ou não fosse ele a pessoa indicada, 
ou fosse ercado o nome, náo voltaria à Comis
são? 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Estando ele _mort~, acredito que não. 

O SR. LEITE CHAVES- Não, mas é 
a mesma coisa, erros essenciais contra a pes· 
soa. 

Então, digamos, se em relação a S. Ex' exis· 
te o pressuposto de absoluta honorabilidade_ 
-_ ~ f9i com base nisso que ele foi _aprovado 

_:-- e, agora, existe um documento que levan· 
tou suspeita, como não voltar à Comissão Téc
n_iç_á?- Então, o fequeriffieilto Que está-rias 
mãos de V. Ex• é pertinente, com base regi
mental, e espero que o Senado, com bom 
s_enso,. e já; que não é matéria de urgência, 
determine que a matéria volte à Comissão, 
com a aprovação desse requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-A matéria está amplamente esclarecida V a· 
mos votar. 

Vou colher os votos das Lideranças. O voto 
é simbólico. 

Em votação. 
Os Srs. Líderes que a ~provam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
O requerimentO fel rejeitado peJãs Lide"ran· 

ças. 

O Sr. Leite Chaves - Peço verificação. 
Sr. Presidente. 

~ O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro) 
- O Senador Leite Chaves pede verificação. 
Para que- seja aceito o pedido de verificação, 
é preciso que haja três apoiamenfOS. (Pausa) 

Temos a manifestação de aPoio de quatro 
Srs. Senãdores. Está apoiado regimentalmen· 
te o requerimento. 

Solicito aos Srs. Senadores ocupem-os-Seus 
lugares. 

O Sr. Ronan Tito -Sr-. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--C"once_do_a palavra ao nobre Senador Ro-
nan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG Pela 
orderTI. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, neste momento em qUe estamos 
aguardando a presença dos Srs. Senadores 
no plenário, gostaria de utilizar este mlcrofome 
justamente para encarecer aos liderados do 
PMDB, só a esses, venham ao plenário, para 
que possamos votar. 

O PMDB não fechará questão, mas enca· 
minha "nãO" ao reé(uerimerito, por enterider 
que é um expediente protelatório. Tivemos a 
reunião da ComísSão, e pôr que Um advOgado 
tão brilhante quanto o Senador Maulicio Cor· 
rêa não apresentou esses documentos em 
tempo? 

Ama;nhã v:olta da Comissão e at na próxima 
reunião, um novo documento, uma nova de~ 
núncia. Por qtie não? Então, iremos prote· 
!ando e protelando._ 

Por isso, Sr. Presidente, o PMDB é pela vota· 
ção imediatamente. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente, 
peço a palavra para explicação pessoal. 

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

O SR. MAURÍCIOCO~ (PDT __:DF. 
Para explicação pessoal. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente; quero dar uma explica
ção pessoal, na forma que me assegura o 
RegimentO. -

O senador-Edison Lobão afirmara que eu 
tinha feito entrega ou que me baseara num 
documento apócrifo. Quero dizer a V. Ex' e 
aos Srs. Senadores que o documento não é 
apócrifo, está entregue à Mesa do Senado. 
O que me reservei, e que a Constituição me 
assegura, é a fonte_que me forneceu os ele
mento_s. Isso, eu posso fazêlo. Se, amanhã ou 
depois, eu quiser revelá·la, eu o farei. 

Era esta a explicação a ser dada, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE: (Nelson Càmeiro) 
..:;,..... Vai·se proceder à verificação. 
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O PMDB já se manifestOu. 
Como vota o Líder do. PEl.? 

O Sr. Edlson Lobão (PFL -MA) - Sr. 
Presidente, o PFL vota contra o requerimento 
e pede aos seus Cornpanheir6s_ que o façam 
também. 

O SR. PRESID~TE (Nel~on Carneiro) 
-Como vota o_ Uclei-dOP_SD"B? 

O Sr. Chagas Rodrigues (PSDB - PI) 
-O PSDB vota a favor, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Como vota o Líder dó PT6? 

O Sr. Carlos Alberto (PTB - RN) - O 
PTB vota contra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-.Como vota o Líder do PDC? 

O Sr. Mauro Borges (PDC- GO) _:..Sr. 
Presidente, o PDC vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Camei(o) 
- Como vota_ o Líder do PDT? 

O Sr. Mauricio Corrêa (PDT - DF) Sr. 
Presidente, o PDT vota "sim"; 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Camefro) 
- Cõmo vota o Líder do PDS? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) 
-O PDS vota "não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Não há membro do PSB presente. 

OsSrs. Senªdor_es,já podem votar. (Pausa) 
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau

sa) 
(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Carlos Otiarelli 
Chagas Rodrigues 
Dirceu Carneiro 
Itamar Franco 
Jorge Bomhausen 
José Fogaça_ 
Leite Chaves 
Mansueto de Lavor 
Maurlclo COrre-a~ 
Mendes Canale 
Pompeu de Sousa 
Ruy Bacelar 

VOTAM '"/YAO"" OS SRS. SEiwJORJ:S: 

Albano Franco 
Alexandre COsta 
Alfredo C:ililp6s 
Antônio Maya 
ÁureoMello 
Carlos Alberto 
Carlos Patrocínio 
Od Carvalho 
Edison Lobão 
FrancíSc6 Rolleniberg 
Gerson Camata 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena_ 
Iram Saraiva 
lrapuam -Júnior 
Jarbas Passarinho 
João Calmon 

-João Menezes 
José Agripino 
José lgnácio 

-Jutahy Magathães 
Lavoisier Maia 
L_eopoldo Péres 
Lóurrval Baptista 
LúiiVhma -
M.:,.jco .Maciel 
Mauro Borges 
Meira Filho 

~ Mõlses Abrâo 
Nabor Júnior

- Ülavo Pires 
Rachid Derzi 

- ROO:erto Campos 
. Roi:laldo Ar~gão 
RonanTito 
Wilson Martins 

-AJisT!fM~SE DE VOTAR O SENADOR: 

Mauro Benevides 

- . O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
--Votaram SIM 12 SenadOres; e NÃO, 36. 

Houve uma abstenção. -
Total: 49 votos. 
O requerimento foi rejeitado. 

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) 
=tontinr..ia a discusSão. (Pausa.) · 

Não havendo m_ais quem peça a palavra. 
encerro a discussão. 

Pé!.SS~_s_e à votaç,ã.o. 
A votação deverá ser feita em escrutínio se

creto, pelo processo eletrônico. 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peça 
a palavra "pela ordem. - -

- O SR. PRESIDENTE (Nelson _Carneiro) 
___ ----Concedo ã palavra a V. & -

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pres_i
dentç:,_e_st'!mos votando agora a indicação do 
Vic:e-Govemador de Brasília Trata-se de um 
pedido de esclarecimento. Aqueles que a 
aprovatemvotatri "sini'7 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Sim. 

O SR. RONAN TITO .:._ Obrigado. 

cc O SR. PRESIDENTE (Neison Carneiro) 
-~O voto é secreto. Não há necessidade de 
os:: SrS:-Senadores vOtarem nos- seus respe-C
tivos lugares. V. ~já podem votar. (Pausa.) 

_ Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pau
s_a.). 

- -wroce_de-se à votação) 

-O S-R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro). 
Votaram SIM 34 Srs. Senadores; NÃO, 14. 

HouVe"_ 2-abstenções. 
To1:ãi:-5Õ votos. _ . , . 

___ t- _indlcaç:ão foi aprovada. 
A Presidência comunicará ao Senhor Presi

dente da República o resultado da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson_ Çameiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requeri
mento n9 404, de urgência, lido no Expediente, 
para o Oficio "S" n? 19, relativo a pleito do 
Governo-do Estado de São Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apre

ciação da matéria, _que foi despachada à Co
missão de Assuntos EconômicoS. 

Cóm a palavra o Senador Severo Gomes, 
para emitir parecer . 

O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor 
Goveffiaél.or--âO Estado de São Paulo solicita, 
nos termos do_art. 52, V, da Constituição Fede
ral, autorização para que a Sabep, empresa 
da administração indireta do Estado_ de São 
Paulo, celebre contrato de empréstimo exter
no junto ao Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento - BIRD no valor 
de US$ 280,000,000,00 (duzentos e oitenta 
mllhões de dólares norte-americanos), com 
garantia da União, para financiar parte dos 
custos do projeto de saneamento básico da 
Região Metropolitana de São Paulo e Interior 
que totaliza um montante equivalente a US$ 
646 milhõe_s_.__ __ _ _ _ ___ _ 

A contratação se acha autoril.a.da pela Lei 
Estadual no 6.473, de 13 de junho de 1989, 
bem como, segundo a EM n9 117/89 do Minis
~rio da Fazenda, existe margem dentw çlos 
limites definidos pelo Decreto-Lei n9 1'.312n4, 
com alterações posteriores, para a concessão 
~do ãVãl pela Gnião. 

O pedido se acha devidamente informado 
quanto à declaração de prioridade pela Seplan 
-Aviso n~ 756, de 1989 __ - manifes-tação 
favoráVel do Ministério da Fazenda, quãnto_à 
concessão do aval, cronograma de desem
bolso e pagamento e condições gerais da ope
raçáo. 

Em termos de exigências formais, o pedido 
apenas deixou de incluir o credenciamento 
do ag~nte financeii-o junto ao Banco Central 
do Brasil. No entanto, em face de que disp6e 
o texto constitucional, o Senado Federai pode, 
se assim entender oportuno, autorizar a reali
zação da operação, com garantia da Uniã-o, 
mesmO ·sem o cumPrimento préVio da citada 
providência. 

Outrossim, tendo em vista a prioridade de 
projeto e __ aS coridições espeCiais do emprés· 
timo, opírl.arrios· peJO atenalmento do pedido, 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DC: RESOI..(.]ÇÃO N' 48. OE 1989 

Autoriza O ESEãdO de São PfJ_vfq por 
interr:nédio da Companhia ae-Saneamep
to Básico do Estado de São PaUlo, a con
tratar op_eração de crédito e;d.ert)o nr;> va-
lor de (JS$ 280.000,000.00. ~ 
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Arl 1 ~ É o Estado de São Paulo, através 
da Companhia de Saneamento Básico doEs
tado de São Paulo- Sabesp, autorizado, nos 
termos art._ 52, V, da Constituição Federal, a 
contratar junto ao Banco Internacional para 
a Reconstrução e Desenvolvimento --=- BIRD, 
operação de crédito externo no valor de US$ 
280,000,000,00 (duzentos e oitenta milhões 
de dólares norte-americanos), nas condições 
fmanceiras aprovadas pelo Banco Central do 
Brasil, destinada a apoiar o projeto de sanea
mento básico da Região Metropolitana de São 
Paulo e Interior. 

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

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O parecer da Comissão de Assuntos Eco
nômicos conclui pela apresentação do Projeto 
de Resolução n~ 48. de 1989, que "autoriza 
o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo- Sabesp, a contratar operação 
de crédito externo n-o valor deUS$ 
280,000,000,00", junto ao B"anc:o lnternacio~ 
na1 para Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD, para os fins que especifica. 

Completada a instrução, passa~se à discus
são do_ projeto em turno único; 

Em discussão, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão Diretora, paia a 

redação finaL 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} 
- Sobre a mesa, redação- final da matéria 
que será lida pelo Sr. 1°-Secretário. 

É lida a seguinte 

COMISSÃO DIRETORA 
PARECER N"l44, DE 1989 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 48, de I 989. · · 

A Comissão apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n~ 48, de 1989, que auto
riza o Estado de S}Jo Paulo, -por intermédio 
da Companhia de Saneamento Básko do Es
tado de São Paulo, a contratar operaçáo de 
crédito externo no valor de US $ 
280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões 
de dólares _americanos). 

Sa1a de Reuniões da Comissâo, 9 de agosto 
de 1989. _-fran SaraiVa, Presideõte -Mendes 
Cana/e, Relator- Pompeu de Sousa, AntôniO 
LuizMaya. 

ANEXO AO PARECER N 144. DE 1989 

FãÇO Saber que o Senado Federal aprovou, 
nos termos do _art, 52, indso V, da Consti
tuição, e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte __ 

, DE !989 

Autoriza ó Estado de Sã_o Paulo, por 
ihtermédio ·da Companhia de Saneamen

-to Básico do Estado de São Paulo, a con-
- tratar operação de crédito externo no va-

lor de (JS$ 280.000.000,00 (duzentos e 
oítenta milhões de dólares amen'canos). 

O Senado Federal resolve: 
Arl 1 o _É o Estado de São Paulo, através 

da Comparihia de Saneamento Básico do Es
tado de São Paulo - Sabi:;p, autorizadO, n-Õs 
termos do art. 52, inciso V, da Constituição 
Federal, a contratar junto ao Banco Interna
don~ para a Reconstrução e Desenvolvimen
to - Bird, operação de crédito externo no 
valor de US$ 280.0CYO.OOO,OO-rduzentos e oi
tenta m1lhões de dólares americanos), nas 
condições financeiras aprovadas pelo Banco 
Central do Bra::;il, destfnada a apoiar o projeto 
de saneamento básico da Região Metropo
litaria de São Paulo e Interior. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Em discussão a redação finaL (Pausa) 

Não havendo quem Peça a palaVra, encerro 
a dis_cussão. 

Em votaçáo. 
~Os -srs. Senadores que a aprovam queiram 

Permanecer seritados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Do Expediente lido consta o Requerimento 
n~4üQ. de 1989, de autoria do nobre Senador 
Jamil Haddad, pelo qual S. EX~" solicita autori
zação -do Senado para aceitar convite formu
lado pela Embaixada do R-eino de Mirrocos, 
para asSiStir ao colóquio sobre "O Legado da 
Cultura Árabe às Culturas Latino-America
nas·"~ a-realizar~se neSse País. 

O requerimento depende de parecer oral 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Solicito Zlo nobre Senador Leite Chaves o 
parecer. 

__ OSR. LEITE CHAVES (PMDB -PR Para 
-emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, o nobre Senador Jamil Haddad 
pede permissão para se afastar do País, a fim 
de participar do colóquio denominado "O Le
gado da Cultura Árabe às Culturas Latino-A
mericanas";- a· realizar~se no Reino do Marro
·cos,- n:õ-p-e-ríõdo de 1 O a 18 do corrente. Não 
haverá ónus para o senado, urna vez que S. 
Ex" vai por conta desse Governo, tendo passa-
gem e estada. _ _ _ 

Senhor Presidente, o nosso parecer é favo
rável, com base no Regimento. 

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro)' 
- O Parecer é favorável. 

Passa-se à vota_ção do requerimento. 
_ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

o SR. PREsiDENJ'E (Nels_o_n ·carneiro) 
-Passa-se, agora, à votação do R_equerimen
to no 401, de 1989, de .autoria do Senador 
Teotónio Vilela Filho, lido no eXpediente, para 
que seja considerado licença parã tratamen~ 

- de saúde o seu afastamento dos trabalhos .da 
Casa no período de 26 de julho a 4 de a9o_st0, 
conforme atestado médico. - -
- Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senador~& que o aprovam qUeiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do PlenáriO .. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presid~-
te, peço a palavra pel_a ~rdem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameíró) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta
fiy MaQalhães. 

OSR.JOTAHYMAGALHÃES(PMDB-'
BA. Pela ordem: Sem revisã.o do oradpr.) ~ 
Sr. Presidente, esgotada a discussão provo
caCta pelo requerimento do nobre Senador 
Leite Chaves - e no momento já não existe 
mais nenhuma conotação de ordem pessoal 
-,perguntaria a V. Ex.': em casos semelh~ntes 
ao ocorddO hoje, quando ~-Partido só tem 
direito a um orador para discütir a matéria, 

_ não caberia -cio Lfder_ do Partido indicar esse 
orador? Normalmente deveria ser aSsim. 

Hoje mesmo·, quando o ilustre Senador Od 
Sabóia de Carvalho levantouRse para pedir a 
palavra, perguntei a S. Ex~, que estava aqui 
eventualmente na cciôdição de Líder, se iria 
filiar a favor ou contra, porqÜe eu falaria ,-a 
fã:vor. S. Ex!' -me diss-i: "Não, vou votar contrcf'. 
Então, lhe disse que fai_ia qUestão que s; J;X 
falaSse. · -

Atrás_dele estava o noÇlre $en~dor Manslieto 
de Lavor, e não vf que ele também estava 
pedindo a pa1avra. · __ · 

Por isso, quando V. Ex~ -_conCede_u i3 palavra, 
ainda cheguei_ a perguntar se er~ a favor ou 
contra. Mas aí não havia mais tempo. 

Peço, Inclusive, a V. EX" que, como· Presi
dente, verifique se dentrO das normas regi
mentais não pode caber ao Uder a indicação 
daquele que falará pelo Partido, já que- é o 
único que pode falar pelo Partido. 

Diz o Regimento Que_ o Uder pode fa1ar a 
qualquer momento. Mas, se o Líder já utilizou 
da palavra como Uder anteriormente, não po. 
de, na mesma sessão, pedir a palavra como 
Uder. - - -

Desta forma, fica o Partido úi:tPedido de mã.
nifestar a sua real posiçã-o, poSição pelo ri-Ie-
nes de orientação. - · 

No caso, trata-se de questão aberta como 
normalmente acontece-, mas ·a posição da U
derança deve prevalecer nesses casos. 

O-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A aceitação do ponto de vista de V. Ex
criaria uma dificuldade. 

Pelo Regimento_só podem falar quatro St':
nadores, séndo Um de cada Pãrtid:Õ. Há mais 
de 4 ParUd6s nesta Casá. Teria, eiltão, que 
haver uma escolha de quais os quatro Partidos 
que falariam. Daí, a liberalidade que sempre 



377 4 Quinta-feira I O - DIÁRIO DO CONGRESSO NAdONAL (Seção II) Agosto de 1989 -

vi nesta casa de um Membro do Partido pedir 
a palavra, inclusive, para divergir do Líder, já 
que o Líder orienta oU tenta orienta.( a sua 
Bancada. 

Para repetir o que o Líder disse, não há 
muita necessidade, porque o Líder já falou 
por todos. Em havendo divergência, especial
mente num caso c::omu-·o de hoje, em que 
a questão era aberta, era natural que falasse 
alguém que tinha pedido a palavra antes e 
que, por acaso, não sabia o seu ponto de vista, 
e se manifestou em contrário. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sem 
querer dialogar com a_Mesa, o Líder não teve 
oportunidade de manifestar o seu ponto de 
vista. Falou um contrário- e a Liderança não 
pôde mais falar. Usou-se, então, _o-artifício de 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Isso não consta do Regimento, e apenas 
a Mesa seguiu a tradição da Casa, da qual 
V. Ex" é testerilunh.:t Nunca se fez essa seleç:ão 
e a obrigatoriedade da indic<;_ção do Repre~ 
sentante que vai falar pela Liderança. De modo 
que a Mesa apenas seguiu a _tradição da Casa. 
Aliás_, nobre .Senador Jutahy Magalhães, retifiR 
co: quatro é no Congresso, nõ Senado não 
há essa praxe. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Com a palavra o nobre Senador Aure_o MeR 
!lo. (Pausa) 

Sua Excelência desiste da palavra, Com pe
sar para todos nós. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MARIO MAIA (PDT -AC. Pronun
cia o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs, 
Senadores, por alguns dias do início deste seR 
mestre, estive_ um pouco afastado d_es_ta Casa, 
e em conseqüência, perdendo uma parte do 
rico momento hist6rico ·que estamos vivendo. 
O principal fnotivo de minha ligeira desaten~ 
ção, deveuRse à viagem que fiz à Nicarágua, 
onde estive representando meu partido, o 
PDT, seu presidente e viceRpresidente da Inter
nacional Socialista - ( órg'ão máximo da SoR 
cialRDemocracia, que como afirma, com muiR 
ta razão, nosso par, Senador Má_rio_ Covas, re
presenta o mais importante e bem _s_ucedido 
movimento político do pós~guerra), - Dr. 
Leonel de _Moura Brizola. 

Sr. Presidente, Srs. SenMores, outro motivo 
de grande gratificação para mim, foi saber 
que entre os_ 62 países representados e os 
95_ partidos politicas presentes_, na Nicarágua 
o PDT, por intermédio de nossa pessoa" foi 
a única agremiação brasileira oficialmente 
presente às comemoraç_ões do_décimo aniver~ 
sário da revolução libertadora Sandinista. 
OcorreuRme por um momento, Sr, l?residente, 
que nossos líderes partidários, -Parlãment11res, 
autoridades do Execli{íyo, Judiciá(ió e até re
volucionários em geral, estivessem todos ocu~ 
pados com a comemo_raç;ão da outra revolu~ 
ção, a de 200 anOs, oçprfida em uma cidade, 
vamos dizer assim, de.mais fácil acesso, como 
também de comemora_ção- mais pomposa, e 
também, sem dúvida, de importância histórica 

intrínseca de magnitude mais intensa. De 
qualquer maneira a diferença de representa
ção saltouRme aos olhos. Ao chegar ao Brasil 
dei-me conta do festival de impropriedades, 
absurdas e- sandices que abi:::!mados vemos 
aconte_cer nesta virada de página de nossa 
história, o que talvez explique a pouca preR 
sença oficiai brasileira em Managua. Assim 
que retomei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
tive o __ desprazer de assistir a uma das piores 
pantorilím-as já--encenadas nos palcos da Re
púl5Jica brasileira. 

Estou me referindo à troca de dossiês de 
cciifuPÇão havida en_tre o Ministro da Justiça 
e o candidato a Presidente da República do 
PNR- ou melhor, PRN, desculpemRme a con
fuSao, mas é que esse partido para mim tem 
a mesma tradição que os homens brasileiros 
têm de usar saias, isto é, nenhuma - Senhor 
Fernando Melo. O Diretor-Presidente das Or
gahizaçôes Globo, Dr. Roberto Marinho deve
ria ter usado uma dupla de atares do elenco 
de suas telenovalas, ao menos, na forma, a 
cena não s_~ria tão grOtesca. _ 

Sr. Presidente, _deixando _as lides teatrais, 
gostaria- de referir-me ainda a um caso larga
damente divulgado péla imprensa escrita nos 
últimos dias. Tr'a:tii-8-e da demissão do Dr. Au
gusto Carlos da ?ilva Teles da Fundação Pró
Memória e da Secretaria do Patririlôniõ do 
Ministério âa Cultura. A exoneração do Dr. SiiR 
va Te_le,s, ocasionou ainda a demissão de diver
sos diretores de museus em todo o -País, tra: 
zendo prejuízos -incalculáveis a essas institui
ções. Mais uma vez o grotesço entro1..,1 em ce
na. Conforme largamente divulgado pelos en
volvidos, inclusive o impasse surgiu de um 
capricho da Senhora Lily de Carvalho, pessoa 
da alta so_çiedade carioca e do jet set interna
dOna!. Empresária bem suç_edida, pessoa cul· 
ta e de educação esmerad11, essa Senhora 
achoU:-se no direito, a partir de uma do.ação 
de discutível prioridade, de imiscuirRse na dire
ção e administração do Museu Nacional çlo 
Rio, dirigido, então, pela reconhecida Museó
loga Dr'_ Solange Godoy. Esta rechaçou a inde
vida intr_om"issão de estrãnhos na admin_istra
ç:âo do Museu, e que, por isso, teve sua cabeça 
colocada a prêmio pelo Ministro da Cultura, 
ao exigir- que seu Chefe~ ó Dr. Silva Teles, 
a c:iemitiss~. 

Sr;- Presidente e Srs. Sena_d_ores, a Sr" Lily 
de Carvalho, que rião entendeu a extensão 
de seu meç:enato, além de ter seu patrimônio
peSSoal avaliado em centena de milhõf!s de 
dólªreS, caracteóstíca suficiente para, efn nos· 
so País, virar candidato a PreSidente da Repú~ 
bllca e até fenômento eleitoral, tem uma outra 
qualidade, digamos assim de extrema_ utilida
de. É a attial esposa do Dr. Roberto Marinho, 
dono·- d_a Globo, ·que acio!_:!ado por ela, pediu 
pessoalmente ao Senhor José Aparecido, Mi~ 
nistro_ da Ctdtura que demitisse a diretoa do 
Museu. Permito-me aqui Sr. Presidente e Srs. 
~nadares, reproduzir parte do diâloogo ocor
rido e:ntre o Ministro da Cultura e seu subordi
nado, Dr. Silva Teles, transcrito da revista Isto 
tls_enhor desta semana: o Ministro da Cultura, 
ao pedir a cabeça da Dr Solange Godoy a 
seu Chefe, Dr. __ Silva Teles. ouviu a seguinte 

frase: "será que o Dr. Roberto Marinho vai 
querer mandar na F='undação Pró-Memória?" 
A qual o Mini,stfo respondeu: "Dr., se ele já 
manda no País, por que não haveria de nianR 
dar na Fundação"? 

.Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu, como 
brasileiro, envergonhoRme de estar vivendo 
ternpos eni. que empresários, beneficiári6S de 
concessões públicas, dão ordens a Ministros 
de Estado, baseado em caprichos da esposa, 
ordens que são aceitas. Lamento profundaR 
mente o Senhor José Aparecido, polltico de 
estirpe que foi, estar encerrando sua c;arreira 
de maneira tão peculiar. Lame_nto. porém não 
me espanto uma vez que o Ministro José Apa
recido tem algo em comum com o Senhor 
Roberto Marinho: ChamaRse Fernando Collor 
de Melo. A antiga dupla Jânlo..José Aparecido, 
está hoje reproduzida na dupla Roberto Mari
nhoRFernando Collor, só mudando o nome 
e a posição de quem será votado. A decantada 
fidelidade do Sr. José Aparecido ao Senhor 
Jânio Quadros permanece inalterada, só muR 
dou o nome, o conteúdo é o mesmo. O atUal 
õome é Fernando Collor, este filho natural
e por isso não menos legítimo --:- do longo 
romance entre a ditaduara de 1 ~ de abril de 
1964, ainda viva, e 9 Senhor Roberto Marinho. 
Tendo CO!l]O Espírito sânto desta malígna tria
de o Sr. Jãnio Quadros e toda a atrasada elite 
civil e militar que tento~,~- arrastar para·o golpe 
naquele agosto de 1961. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidr;_nt~. 

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Iram 
Saraiva 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, no dia_l4 de abiil aeste 
ano o Presidem:e do Congresso Nacional pro
mulgou a lei que dispõe sobre benefício_s fis
cais na áre~ do Imposto de Renda e outros 
tributos, concedidos ao desPorto amador. 

Oriunda de Projeto da iniciativa do ilustre 
Deputado Mendes Thame, vetado pelo Presi· 
dente da _República mas mantido pe!o Con
gresso Nacional, foi editada no Diário Oficial 
que circulou no dia 18 de abril sob o n~ 7.752. 

Decorre;- Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que passados mais de 3 .mes~s da su~ ediç~o 
até _o presente momento o Poder Executivo 
_não baixou as normas necessárias para que 
a lei produza s_eus_ efeitos, a_ exemplo da de 
inc:entivo cultural e artístico deno_minada Lei_ 
Samey. 

Não queremos aqui discutir a impOrtância 
e a validade sócio-cultural indiscutível dos_ di· 
plomas legais, mas, a segunda, talvez pelo es
treito relacionamento com o meio e-dOs dotes 
acadêmicos do Primeiro Mandatário do País 
mereceu melhor sorte. 

t: sabido que há_muito as_ fir1at:lÇ:as-públic_as 
d9 País não andam boas das pernas, qUe, pQ_r 
isto mesffio, setores como o da saúde, da 

-- educaçào=-e-cu!tura vêm sendo contemplados 
exercício a exercício com menos recursos or-
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çamentários em benefício de outros conside-
rados "priorítárlos" pela ação governamental. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador João 
CaJmon. Há quem considere na tecnoburocrada ins

talada no governo recursos aplicados com 
educação e cultura - despesa. Para fechar O SR. JOÃO CÃ.i..MON (PMDB - ES. 
seus números,_subtrai da área social, impe- Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.- Presi-
dindo que um contingente cada vez maior de dente, Srs. Senadores, em um momento de 
brasileiros tenha acesso pelo menos ao precã- tanto pessimismo, quando por todos os lados 
rio ensino e à participação cultural. Daf a inicia- s.6 se ouve falar da crise econômica, particu-
tiva política, a visão e a preocupação social larmente de crise do Estado brasileiro, repre-
do Congresso Nacional ao aprovar e também senta motivo de satisfação e org'ulho poder 
promulgar esta lei por entendermos que a registrar a boa performance de uma das maio-
transferência de recursos para educação não res empresas brasileiras, a Companhia Vale 
representa despesa mas_ sim investimento. do Rio Doce. Seu relatóriO anual, que acaba 

A educação, na acepção integral da palavra, de ser publicado, mostra um excelente resul-
compreende o ensino, a átividade física e a tado em 1988 e abre perspectivas otimistas, 
participação cultural necessárias à formaçãO-- que sabemos estarem em vias de concreti-
do homem na inteNelação mente-corpo. _ zaç:ão, para 1989. 

Então, que seria maTs iiilp0rfãi1te para um Já que falamos em pessimismO, a Vale do 
País senão o investimento no homem? Rio Doce entrará em 1988 vinda de um resul-

Daí, diante da omissão governamental, ca- tado negativo, equivalente a 190 milhões de 
ber o papel constitucional dos representantes dólares, correspondendo ao exercício do ano 
da Nação no contexto institucional do País anterior. A empresa, porém, conseguiu rever-
a iniciativa delransferir recursos tributários ar- ter esse resultado. Em função não apenas de 
recadados, indiretamente, através de incen- condições de mercado favoráveis, mas tam-
tivos ao próprio contribuinte, para a formação bém de uma política de consolidação e de 
desportiva especialmente às categorias_ infe- saneamento, a Vale fechou 1988 com um lu-
ri ores, possibilitando integrar milhões de cro de 210 milhões de dólares. 
crianças e jovens brasileiros à atividade. O maís importante, nesse quadro, é que 

A minha intet'Yenção na tribuna hoje, Sr. aValejogoutambémparaofuturo.Aempresa, 
Presidente e Srs~- Senadores, faço deSpidà de como tantas estatais brasileiras, precisava en-
qualquer caráter revanchista ou demagógico. frentar a gravíssima ameaça dos riscos cam-

São os membrOs do Congresso Nacional biaís implicados pela dívida externa. Canse-
que têm sido atacados como omissos e_desa- guiu atenuá-la graças à captação de recursos 
tentos aos problemas nacionais, considerados em operações internas, o que lhe permitiu 
até mesmo obstáculos à ação governamental alongar o perfil de seu endividamento. Isso 
pelo desenvolvimento sócio-econômico do significa, antes de mais nada, espaço para no-
País. Mas quem atuajunto ao povo, mais próxi- vos e necessários investimentos. · 
mo da sociedade e de suas prioridades, que Já em 1988 foi passivei à Vale realizar inves-
é cobrado diuturnamente, deparaMse sempre timentos importantes, dentro de seu esquema 
com indagações como no caso: "Mas, Sena- que visa combinar a-diversificação de at1vida-
dor, de que adianta ter aprovado a lei do espor- des com a manuntenção de seu sistema ope-
te se ela ainda não vale nada?" radOhal ImplantadO. Pode aplicar o corres-

O raCiocínio simplista ignora que cabe ao p6ndente a 26 milhões de dólares na lmplan-
governo executar as leis e lhe prover o regula- tação da lavra subterrânea de ouro e no benefi-
mento, que há necessidade de se editar nor- ciamento do minério, assim como outros 12 
mas complementares para, na prática, a lei milhões de dólares no seu Projeto Titãnio, 
ter eficácia, nãO tomar-se letra morta. - além de trabalhos visando a ampliação da pro-

Esta cobrança, cahível e justa, levou-me a d~ão de cobre. Extremamente importante foi 
fazer gestões sobre o andamento das medidas o início da construção de um trecho ferroviário 
complementares que devem emanar dos ór- que permitirá a efetiva integração da Estrada 
gãos competentes no âmbito do Executivo de Ferro Vitória-Minas com a Rede Ferroviá-
para que a lei surta os objetivos colimados. ria-FederaL 

Não obstante, os esforços e o interesse do Chamo a atenção para o relevo dos resulta-
CND - Cotiselho Nacional dos Desportos, dos econômicos da Vale do Rio Doce no ano 
cremos existir um Certo constrangimento, um passado, Quando tanto se falava na neces-
certo cuidado, estão "pisando em ovos" mes- sidade de um significatiVo superávit da balan-
mo, os auxiliares do Governo, tendo em vista ça comercial brasileira, em face da exigências 
que o projeto fora vetado pelo Presidente da de se fazer frente ao seJViço da divida externa, 
Repúblíca, talvez atendendo exposição de mo- o Sistema Vale do Rio Doce obteve, sozinho, 
ti vos da área económica do seu Ministério, __ uma receita cambial da ordem de_ 2 bilhões 
onde certamente localiza-_se a relutância para e 100 milhões de dólares, o correspondente 
fazer valer benefício legitimado pelo Poder a, a grosso modo, 15 por cento do saldo cc-
competente. mercial, aliás bastante elevado, que o País ob- _ 

Portanto, Sr: Presidente .e Srs~SenadQr_es,__ teve_ nesse exercício. No que se refere à Vale, 
em tom de denúnda dainoS daqui satisfação foi __ um resultado 17 por cento superior ao ai-
à socledade e exigimos que o Governo, nO cançado em 1987 ._ 
mínimo, faça a parte que lhe cabe. Desejo nesse sentido render minhas home- _ 

Era o que tinha a diz-er, Sr. Presidente. (Muito nagens a dois dos _principais responsáveís por 
bem!) esse resultado. Dirigiu a Vale nesse ano de 

excepiciona) reversão de resultados e de ex
pectativas seu atual presidente Agripino 
Abranches Viana, timoneiro em uma época 
que tomou necesSária ã apliCaÇão de um ·con
junto de medidas destinadas a conjurar riscos 
que se anteviam, para usar __ suas próprias pala
vras, "em razão de circunstâncias indesejáveis 
que se _acumularam a despeito de esforços 
em contrário". 

Esse resultado se deve, como informa o 
próprio Agrípino Abranches Viana, em grande 
parte ao aceto das políticas de negócios e 
das decisões de investimentos adotadas no 
passado. Foram elas, sem dúvida, que propi
ciaram à Va_le do Rio Doce oportunidades ex
cepeclonais. Seu granâe inspirador, sem- dúvi
da, é o ex-presidente do Sistema e atual presi
dente da Rio Doce Internacional o notável em
preendedor Eliezer Batista da Silva. 

--Ministro das Minas e Energia de 1962 a 
~ 964, Eliezer BatiSta presidiu ainda a Vale do 
Rio Doce em períodos que, somados, ãproxi
mam-se dos dez _anos. Foi, sem dúvida, graças 
à-sua "fulgurante inteligência e a seu tino p"ara 
os negócios, somados à operosidade dos seus 
funcionários, que a Vale do Rio bocetenl obti
do resu1tados tão brilhantes, tem aberto tantos 
novos carriinhos para o desenvolvimento bra
sileiro - de que _Carajás constitui um excep
cion_al_ exe:mplo - e tem dado tão relevante 
contribuição para o Pais fazer frente a suas 
dificuldades ecOnómicas. 

Eliezer Batista acaba, aliás, de dar impor
tantes entrevista à A Gazeta, de Vitória, que 
a publiCO!,! em sua edição _de 6 de agosto.-
Nela, faz advertências de extraordinárias signi
ficação. Mostra, por exemplo, que o real pro
blema a afligir as empresas E!staiéiis _é a politizaM 
ção, acompanhada do empreguismo. "Se 
uma empresa como a Rio DOÇe começasse 
a ser submetida a esses processos", sublinha 
~!e, "não_ seriã. possível métnter sUa- effdência 
atual". Esse fator constitui. sem qualquer som
bra de dúvida, uma das razões do êxito da 
Vale. 

Mais que isto, coino frisa Eliezer, a Vale foi 
sempre gerida não apenas como um sistema, 
mas tarn_bém como uma -empresa privada. 
Seus primeiros dirigentes, seuS primeiros fun
cionários, trabalharam sempre, para usar as 
palavras do presidente da Rio Doce Interna
cional, "como se a empresa fosSe deles-". Tra
tava-se, sem dúvida, de uma empresa_ estatal, 
mas os critérios de gestão eram todos eles 
privados. Vem ai" uma fundamental advertên
cia de Elizer Batista, uma advertência que, de 
resto, aplica-se a todas as demais-empresas 
estatais: "se esse_ eSpírito se_ perder, se eSse 
élan se perder, perdemos todo''. -

Foi cis58 Orientação que poupou à Vale uma 
série_ de mazelas que hoje aflingem as estatais 
brasileiras de forma quase generi3Tizada. A Vale 
sempre operou com simultaneidade de inves
timentos, evitando os desperdícios hoje evi
dentes em outros _empreendimentos estatais, 
de que as usinas nuclearés conStituem o mais 
gritante exemplo. Em Carajás, a energia de 
Tucuruí, o porto, a estrada de ferro come· 

_ çaram a ser operadas todas ao mesmo tempo, 
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em um planejamento predso e produtivo para 
o País: 

Essa: seqUência de êxitos permite a Eliezer 
Batista, inclusive; fOrmular com credibilidade 
,-coisa rara hoje em dia - algumas propos~ 
tas para o Pais. É ainda ele que, na entrevista 
concedida a A Gazeta, _que mostra: "nossas 
iristituições ~tão desordenad~s. mas se o Braw 
sil arrumar a casa, abrir a economia, pois não 
pode fechar-se, e integrar-se ao resto do mun
do, ele volta a crescer". 

Ainda na mesma entrevista, E1iezer Batista 
chama a atenção para o que deve constituir 
a real prioridade da ação do Estado. o que 
é especialmente estlmuiÇ~.nte para mim, ele co
loca no primeiro lugar entre essas iniciativas 
prioritárias, a educação. Diga-se de passagem, 
a própria Vale do Rio Opce manteve~$e sempre 
sénsível às necessidades de uma açã_o S<?cfal. 
· Cor1).o uma empresa estatal_- e, mais, co

nlo um__a_ E~:mpresa gerida dentro de critérios 
s'l'!melhantes .aos que adotaria_uma empresa 
privada - a Vale do Rio Doce não precisaria 
çUrigir ihVeSfirrientos ·para a área social. Entre
tanto, cônscia de sl,la_responsabilidade_como 
orna empresa modema, c_onstituiu a Reserva 
J>ara o Desenvolvim~nto da Zona do Rio Doce, 
'Cuja principal finalidade é contribuir para o 
desenvolvim§!_nto Q_étª-~:~a de influência d_Çl em
presa, nos Estados do Espírito Santo e Minas 
Gerais. Opera assirri cOmo agente catalisador 
de recursos para financiar projetas de infrq-e.s.. 

. trutura urbana, infra~estrutura _económica, 
educação, saúde, saneamento e lazer. Somen
te_ em 1988 a: "Vale aplicou nessas aréas 1 
bilhão e 249 müh~. 

A Vale do Rio Doce adquire assim, historica
mente, um grande_ papel no nosso Estado, 
o. Espírito Santo, que tanto busca seu real de
senvolvimento. Mas há mui:to tempo que seu 
pape] não se resume a este ou aquele Estado, 
como não se resume_ mais a esta ou aquela 
área de atividade económica, div~rsificando
se cada vez mais .. Não serié! exagero- algum 
dizer~se que: a_ Vai~ _se_ __ c;qnstitui hoje numa 
das principi!lis alavanci!ls para o desenvolvi
mento nacional, o qtie é corroborado pelos 
excelentes result_ados_ d~ 1988, ao se reverter 
uma tendência desfavorável. Seus 23 mil_ fun
cionários e seus dirigentes cumprem hoje, co~ 
mo vêm cumprindo ao longo de tantos anos, 
uma posição extraordinariamente importante 
no esforço do País rumo a seu grande futuro. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Conct:do a palavra ao nobre Senador José 
Jgmkio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
(PSDB -ES; Pronuncia o seguinte dlscurso.) 
- Sr. -presiden~e. Srs. Senadores, cUI'l)prindo 
ritual que já se tornou rotina neste Pafs,o Presi
dente da República promoveu nova ~lter;:lção 
em seu_ corpo de awa1iares. Cofn a defe~nes
.traç:ão-do Sr. Oscar Dias-C:orrêã do Ministério 
da Justiça, o Presidente Samey estabeleceu 
um r~corde digno de figurar no "Guiness 

· Book":.64 ministros-em 53-meSes de governo. 
Isso sign~fica dizer que a cada 27 dias alguém 

.·saiu e alguém entrou. 

- Não se deseja negar ao Presidente da_Repú
blica o direito constitucional_de compor, sob 
sua melhor orientação, 9 quadro de ministros._ 

_Da mesma maneira, não se pode criticar aque
les que, desencantados com o pT-acesso admi
nistrativo, prefiram o caminho da renúncia e 
o retomo à atividade privada. 

Isso, porém, não significa dizer que a sode
dade seja obrigada a assistir passivamente a 
esta ciranda ministerial, quase sempre impo.s.. 
ta- por interesses políticos Contrariados, por 
ciúmes_ incontidos ou _por rancores alimen~ 
tãdos-no exerc:íc;io do poder. 

Cada alteração ministerial que se processa 
é um estrangulamento a mais ni35 metas ad
ministrativas do Governo, destarte não muito 
pródigo ·em matéria de realizações. Eyid(:!n
c_i<:)-se, assim, o descompasso govema'[lental. 
Um ministro que aSsume não é obrigado a 
c:ornyngar dos- p-ensamentos de seu anteces
sor, embora o interesse maior da sociedade 
o aconselhass,e a procurar outras formas, me
nos ·onerosas e mais escrupUlosas, para mas~ 
sagear o seu ego. Mas, Como o bom senso 
nem sempre prevalece, o comum é ver-se pro~ 
jetos arquivados, planos esquecidos e progra
mas revistos e rema_n~jados. 

Isso comprova a velha tese que defende· 
mos, segundo a qual o País não tem um pro
grama de governo. Subsistem apenas-as pro
jeções de ministros e comõ e:sses ministros 
são tão eremeros como a semifusa, essas pro~ 
jeções raramente se cristalizam em realtza
ções. 

O Governo da Nova República está chegan
do ao fun. Restam-lhe uns poucos meses pela 
fr'eri.te. Até lá, qualquer prognóstico- sobre a 
unidade ministerial seria, no mínimo, uma au

. dácia. 

O Presidente da República, que sempre bri
gou pelo direito de indicar seus próprios auxi
liares, vê agora, com amargura indisfarçada, 
que pouc-os ·daqueles escolhidos estão dispos
tos a acompanhá-lo até o fim. 

Outro assunto que queria ·abordar, Sr. Presi
d._ente, Srs. Senadores, é que já chega a 88 
o número de casos de meiiingite meningo
cócica eri.tre os capixaba_s, com 18 mortes, 
e· surtoS"lOCalizados nos municípios de Caria
cica e -Nova Venecia. Tal ~tyªção e_stá alar
mando as famílias do EspíritO Santo; em razão 
do descaso _com qUe o Governo Fe_deral vem 
tr~a,JJ,d_Q tá9: ~9llstiante a_~_sunto. Algurrya coi
sa deve ser feita ímedfatamente-para-fr'à.Zér 
a paz de volta a milhares de lares capixabas. 
Uma providência deve ser tomada o mais rapi
damente pOssível. Escolas já foram fechadas, 
crianças mortas e a· pânico vem tomando os 
capixabas. ~ 

A doença,' ~m se ·alastrahdo, descontrolada
mente,_ por_ vários muriiópios dO interior do 
ESpírito Santõ. Só no mês passado, mais uma 
cna·nçamorreU na _localidade de Mimoso do 
Sul, e outros dois caSos foram localizados no 
Munidpio de Alegre, rlO sÚI do meu EStado. 
A Secretaría de Saúde do Espírito Santo está 
manietada, já que a- importação de vacinas 
contra meningite meningocócica só é autori
zada pelo _GC?vemo Federal. O Ministério da 

Saúde já adquiriu 1 O milhões de doses da 
vacina de Cuba, mas nenhuma dose chegou 
ao Espírito Santo que ·tem, :atualmente, uma 
alarmante--Incidência de 1,7 casos por cem 
mil habitantes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, já são 19 
os municípios c·om casos de meningite me
ninQOcódta eSte ãttb~ -os mais átingidos são 
Cariacica, Vitória, Linhares, Serra, Vila Velha 
e Colatina. Enquanto o capixaba, desespera
do, espera pelo envio da vacina, a única forma 
de controle da doença é através do bloqueio 
(aplicação de antibióticoS- específicos) nas 
pessoa atingidas, que é uma maneira precária 
de controle. Esperamos que a angústia de mi
lhares de chefes de família do Espírito Sa'ritO 
sensibilize as autoridades federais para liberar 
imediatamente o medicamento n~Çe"_s_~ário 
para controle des_sa epidemia. 

Ainda outro assunto, Sr. P~sidente; me traz 
~-tribuna. -
- Durante o recesso parlamentar, o Presiden

te da República, que acusa a mídia eletrônica 
de ser excessivamente cruel no julgamento 
de seus atas, utilizou-se dela para jogar sobre 
os ombros do Congresso N.a..cionaJ ª ~:espon
sabilidade pelo fracasso de seu GoveinO. O 
Presidente esforçoU~se para ser o único ·mod
nho do filme. Os bandidos, senadore.s; e depu
tados, não tiVerãm o direito d.e defesa. 

Disse o Presidente que o Brasil está ingover
nável porque a COriStitliição elaborada pelos 
Constituintes de 86 criou a duplicidade de po
der entre _o Ex_ecu_tiv:o e o legislativo. Antes 
de sua implantação, a Constituinte era-·apre· 
'sentada -à soCiedade comO panacéia milagro
sa_ que curaria- todoS os nossos mates. __ Hoje 
o mesmo Sarney, responsável por aQuele exa
gero de retórica, prefere qualificá-la como for-_ 
ça motriz de seus desatinos ac;iministr<:)tivos. 

A Constitujç_ão que hoje e_Stá em vigor pode 
não s_er a melhor de todas, !JlaS certa!Tlehte 
não é a pior de todas. Concretamente, é mais 
modema e maiS justa do que a antefror v .t:: 
evidente que, no acesso da.s discussões,_algu
mas imperfeições ac:abaram sendo flomofo
gadas pelo plenário, mas os legisladores, .sa
gazes em sua previdência, estabeleceram pra
zos condizentes com a realidade nac_ionaJ para 
que esses desvios fossem corrigidos. 

Atnbuir-se à COnstituição o papel de carras
co da sociedade é, no- fn(nimo,_ -I,Jm excesso 
de imaginãção. O Presidente da RepúbliC-a, 
tão fértii- em imagi!lar enredõS para Süa produ
ção literária, deveria procurar outros meios pa
ra justificar sua imobilidade adrni.nistratLva. 

-Além do maiS, se ele considerava __ a Çqns1;i
tuição em elaPoração nociva aos intere~ses 
nacionais, deveria ter a9ido corria eSfadiSt.a, 
defendendO a sociedade_ Contrã a sanha Pre
datória de ConstituinteS pretensamehte· i.n-
competentes. -- _ 

Ao contrário, Ô Presidente não se -opôs ·e 
não demonstrou oposição ao trabalho_consti
tuciOnal;~salVC)_ rios casos , em que _e!;_i:l. pa_r!:~ 
interessada. G.l,l'ln,do a ÇonstitWnte votou a 
forma de goyelno e· a- dl,l_ração-do .n1and;3.to 
de Presidente da República, ele sOube 'coO,.o 
usar a forcã do cãrgo para quEi à resultado 
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da votação coinddisse com seus interesses 
pessoais ... 

Devo também focaUzar a matéria, Sr. Presi· 
dente, o choro nos hospitais e as estatísticas 
não mentem: o Brasil vai mal de saúde. Sob 
a égide da Nova República, instalou-se a irres
ponsabilidade sanitária e, por força dEisse des
mazelo, doenças que anteriormente se encon
travam sob controle retomam com espantosa 
virulência. O dengue, a malária, o mal de cha
gas, a Aids e a meningite vestem o capuz do 
carrasco e ceifam a preciosa vida do brasileiro. 

O resultado da incúria administrativa não 
poderia ter sido outro. O regime pretensamen
te popu1aresco, que se dizia voltado para o 
social, relegou as metas da saúde ao lixo. Nos 
últimos anos, as dotações orçamentárias para 
ao Ministério da Saúde foram cada vez meno~ 
res e somente agora, sob o olhar crítico do 
Congresso Nacional, é que algumas distor~ 
ções estão sendo corrigidas. Abandonou~se_ 
a mecUcina preventiva. o combate às doenças 
rurais foi minimiiado ou criminosamente 
abandonado, a pesquisa científica _simples
mente deixou de existir. Hoje, neste País que 
se diz desenvolvido, o brasileiro pode morrer 
de uma simples picada de cobra, apenas por
que a Fiocruz, podada em seus recursos, não 
tem condições de fabricar o soro antlofidico. 

O -desmazelo das autoridades governamen
tais em relação às doenças que ameaçam a 
sociedade brasileira chegou a tal extremo que 
um ex-Ministro da Saúde, instado a responder 
sobre as medldas que tomara para evitar proli
feração da Aids no Brasil, limltou-se a afirmar 
que não faria nada porque a Aids, simples
mente, era uma invenção da mídia. Hoje o 
Brasil é o quarto país do mundo em casos 
de Aids. O mesmo ministro, hoje no comando 
da Educação, teve o bom senso de não anun
ciar o fim do analfabetismo. _ 

No momento enfrentamos o risco da me
ningite. Durante meses, quando os sinais da 
doença já eram perfeitamente detectáveis, ar
rastamo-nos numa discussão interminável so
bre a conveniência ou não da importação de 
vacinas cubanas. Em nome de um discutível 
teste de qualidade, protelouse a operação. Por 
causa disso, à faJta de vacinas, dezenas de 
pessoas que contrairam o vírus da meningite 
estão morrendo nos hospitais. 

Lamente-se que o atual Governo, tão zeloso 
quanto às vacinas cubanas, não tenha tido 
o mesmo comportamento quando autorizou 
a importação da carne podre de Chemobyl. 

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

O SR. MACJRO BENEVIDES (PMDB -
c:E. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, em razão de imensas 
dificuldades vividas pela cotonicultura cearen
se, os pólos têxtil e de confecções, instalados 
em nosso Estado, afr.iwessam di-arriál:lCã sítua
ção, que está a merecer atenção das autori
dades governamentais competentes. 

A cultura algodoeira mergulhou em crise 
prolongada, de que é prova bastante a_ curva 
decadente da respectiva produção, já que an-

tedormente alcançava 90 mil toneladas e, pre
sentemente, acha-se em derredor apenas de 
25 mil toneladas, valendo destacar que os es
tabelecimentos beneficiadores reduzira"rri-se 
de 100 para apenas os 20 a tua is. 

Alguns fatores desse gritante declínio são 
__listadçs pelas lideranças empresariais do Nor
deste, incluindo-se a praga do Bicudo, disse
minada pelos algodoais da região. 

Torna-s_e imperioso, diante deste quadro 
desestimulante, um posicionamento urgente 
dO Executivo Federal, a fim de que sejam re
Vertidos os_ obstáculos que impedem a reto
mada de crescim~htQ_da produção algodoeira 
do ceara. · 

Recentemente, entidades representativas 
do setor, debateram, de forma exaústiva, a 
momentosa questão, buscando um imediato 
deslinde que favoreça à cotonicuJtura e às ati
vidades dela decorrentes. 

Sobre o assunto, aliás, venho de receber 
o segUinte telex: 

--- __ "Ao mesmo tempo em que se conso
lida no Ceará um dos mais- imPOrtantes 
pólos têxteis e de confecções do país, 
a cotonicultura deste estado, que foi, pelo 
volume e pela qualidade d~ ~ua _produ
ção, a- Q-rande indutora dessa atividade 
jn_g_y_strial, enfrenta um pi-ocesso de crise 
que pode levá-la à extinção, com ameaça 
de comprometimento dos investimentos 
feitos na área e de indesejáveis repercus-
sões sociais. -

Essa sRuação de grave declínio da cul
tura algodoeira cearense, refletindo,-aliás, 
as condições do setor em todo o nordes
te, melhor se expressa na curva deca
dente da produção que, em 1 O anos, caiu 
de cerca de 90 mil toneladas para 25 
mil toneladas, afastando o algodão do pri
meiro lugar que ocupava na linha de pro
duto agropecuário do estado para a déci
ma posição, bem como na reo;fu_ção do 
número de estabelecimentos beneficia
-dores dos 100 até pouco existentes pilra 
os 20 ãtUais. 

Vários têm sido os fatores determinan
tes dessa decadência do período, desde 
a __ a,dor;ão de políticas governamentais pe
nalizadoras do setor, como a_que, a partir 
de 1916, obstou as exportações do algo
dão nordestino, passando por uma de· 
vastadora seca de cinco anos, até_ o ad
vento do bicudo, que se instalou nos algo
doais_ da região e inibe os produtores des
providos de assistência e de meios para 

- o combate ou o convívio com a praga. 
Para a necessária e urgente reversão 

desse estado, com a recuperação da co
toniCÜltura como atividade de transcen-

-- dente importância econõmíca e soei~ pa
ra o Nordeste e o Ceará, em particular, 
as entidades subscritoras entendem im
J~r.escindível a mobilizaçãc das_ institui
ções públicas e privadas .da região e do 
país, num esforço integrado para a defini
ção de soluções e a tomada de decisões 
que conduzam a esse objetivo, no que 
e-speram-contar-com a sua valiosa e indis
pensável adesão. 

Atenciosamente, 
Luiz Esfeves Neto 
PresldEmte da Federação das IndÚStriaS 

-EStado Ceará 
Marcos Silva Motenegro 
Presidente Sind. lhdustrial EXtraçáo Fi

bras Vegetais e do 
Descaroç:amento Algodão Estado Cea-

rá 
Expedito Leite _ 
Presidente FederaçãÕAgricultura Esta-

do Ceará- · 
Raimundo Viana 
Presidente Federaçã.o Ass_o_ciações Co· 

mércio Indústria 
Agropecuária do Ceará 
Humberto Mendonça 
Presidente Asso-ciação dos Maquinistas 

do Nordeste." 

Srs. Senadores, -eXPreSSO a minha confiança 
em que os cotonicultores do Ceará se:rão aten
didos no urgente apelo ora transmitido, mobi
lizando-se as autoridades responsáveis para 
a superação de tais difi_culdades. 

Espero, assim, ·que·,- no menor- espaçO de 
tempo· possívél, os Pólos Têxtil e de Confec
ções passem-a dispor de melhores perspec
tivas de apoio, dando continuidade ao trabalho 
que empreendem em· favOr_ do des~nvolvi
mento regional, absorvendo apreciável contin
gente de mão-de-obra nas indústrias ali im-
plantadas. (Muito bein!) - -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Caneiro)
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso 
Nacional está convocado para uma sessão 
conjunta a realizar-se hoj~. às 18 horas e 30 
minutos, no Plenário da Câmara dos Depu-
tados. · · · --

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carne i' o) 
-Nada mais haveildo a tratar, vou enc_errar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de arriãnhã a seguinte 

--ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado no 54, de 1989, de autoria do 
senador Maurício Corrêa, que dispõe sobre. 
a alienação-de imóveis residenciaiS de proprie
dade da União das entidades da administração 
federal e..das fundações públicas, localizados 
no DistritO Federãl, tendo -

PARECER, sob n' 140, de 1989, da Co
missão 

- de ConsUtuJção, Justiça e Cidada
nia, favorável ao projeto e às Emendas n?" 
4, 8, 10 11, 13, 14 a -17, com subemenda 
à Emenda no _9; contrário às de n?' _2, 3, 5 
a 7 e 12; e- pela prejudidalidade da de n'f 1, 
com voto vencido dos Senadores João Mene
zes e Leite Chaves. 

2 

MATÉRIA A SER DEClARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Leí da Câmara- n6 148 âe 1984, 
(n~ 401n9, na casa- de oriQEfin)~-que altera 
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a redaç:ão do art. 3? da Lei n? 6.243, de 24 
de setembro de 1975, que regula a: situação 
do aposentado pela Previdênda SOcial que 
volta ao trabalho e a do segurado que e vincula 
ao seu regime, após completar 60 (sessenta) 
anos de idade. 

3 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~_-149, de 1~84 _ 
(n9 322179, na Casa de orlgerri), que introduz 
aherações no art. 39 da Leí J1" 3.807, de 26 
de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previ· 
dência Social. 

4 

MATÉRIA A SER DECLARADA 
PREJUDICADA 

Projeto de Lei do_ Senado n9 35, .de .1988 
-Complementar, de auoria do Senador Nel
son Carneiro, que introduz modificação na Lei 
Complementar n9 26, de 11 de se~mbro de 
1975, que unificou o PIS-Pasep. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está eni::erfada: a seSsão. -

(Levanta-se a sessão ils 17 horas e 50 
minutos.) 

DISCGRSO PRONGNC/ADO PELO SR. 
HGMBERTO LGCENA NA SESSAO DE 
7-8-89 E OOE, EN7REG~A REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PGBUCADO POS-
7ERIORMENTE 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, é de estarrecer que 
um candidato à Presidência da República, no 
Brasil de hoje, ainda uti1ize a demagogia como 
a arma pred.ileta de sua campanha. 

Refiro-me ao Seriador .Affonso Camargo, 
candidato do_ PTB que, em uma rápida apari
ção numa das redes nacionats de televisão, 
em vez de apresentar propostas concretas pa
ra fazer o Pals sair da grave crise em que 
se encontra, se 'lO(tou contra mim, por haver 
tentado_iniciar __ a cons_trução do Anexo UI do 
Senado, durante a minha gestão na Presidên
cia desta Casa do Congresso Nacional. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sena
do e a Nação conheç_em e_ssa história. 

O projeto de construção do Anexo III do 
Senado foi ela._borado pelo arquiteto Oscar 
Ntemeyer, cumprindo contrato aprovado pela 
Mesa Diretora presidida pelo ex·Senador José 
Fragelli. Diante da_ imperiosa necessldaçle de 
se ampliar o espaço físico do Senado, o que 
há mais de dezoito anos não qc.QITia, ~orno 
Presidente do Seriado tentei, realmente,_ iniciar 
aquela obra e obtive pleno apoio dos que com· 
punham a Mesa Di_retora dé então. Estão _a(, 
mais próximos do assunto, os senadores,_JutaM 
hy Magalhães e Dirceu CarneirO, 'para testemu
nharem, não só a nossa preoCupação em ins· 
talar melhor os gabinetes dos Senadores e 
vários outros setores de ativiç!acj.es do _Se11ado, 
como por exemplo, a Assessoria Parlamentar, 
como também em que todos os tratos para 

a execução da referida obra_se_ r~alilassem 
rigorosamente na forma da lei, inclusive e so· 
bretudo no to~nte à licitação públ!~a. 

Tanto o espaço físico do Senado precisa 
ser ampliado que, naquela época, o Sr. 19 Se· 

_ cretário, Senador Jutahy Magalhã~s. me infor· 
mou qUe o próprio Senador Affonso Canlargo 
ocupa-Vã, indevidamente, cámo Senador, o 
.Gabln_e__tg___do Presidente da Comissão de Eco
nomia, porque justamente não disporia de ou
tro local para trabalhar. 

Por sugestão do Sr. Diretor·Oeral,já que 
o Departamento de Engenharia do Senado 

-riãcnena ·condições de assumir empreendi· 
menta de tal porte, aceitamos assinar convê· 
nio com a Sedap, do Ministério da Adminis
tração, para que a construção do edificio ficas
se sob sua administração e devidamente fisca
Iiiãda por uma comissão de cinco Senadores, 
com uma particularidade importante: a Mesa 
anterior havia decidido entregar a supervisão 
da obra à Novacap que, entretanto, iria cobrar 
do Senado uma taxa de administração, en
quanto a Sedap nãO pretendia qualquer con~ 
trapartida.-

Publicado o edital, o Senador Affonso Ca
margo ímpetróU Ação Popular para embargar 
a coO_stru_ç.-ªQ_ ç!Q prédio, como é do conheci
mento geral. Concedida a lfminar de suspen
são de licitação o Senado solicitou a ~ua cas
sação, comprovando a falta de fundamento 
jurídico da Ação . de vez que as plantas, ao 
contrário do que alegava o Senador, haviam 
-~Ld_o~provadas, a tempo e a hora, pelo órgão 
competente do Governo do Qistrito Fed,eral. 

O qUe me fez realmente desistir da idéia 
de iniciar a construção do Anexo III foi tão-so
mente a constatação de que, embora tivésse
mos recursOs zpara iniciá~Ja em 1988, não ha
veria verba que assegurasSe o seu pr?ss_egui
mento;· no torrênte eXEfrCíciõ fina,nceiro, em 
face das limitaÇões do. Orçamento da União 

-de 1989. ···· · 
Portanto, revido com indignação a crítica 

apressada do Senador Affonso Camargo que, 
na Sua ânsiã. d~ conseguir--votOs para uma 
cndidatura que praticamente não existe, assu
miu atitude Qrosseifa -e gratuita de lançar con
tra mim as diatribes de sua demagogia. 

É muito mais fácil- agredir O Legislativo, que, 
com·o se cbstúma dizer, é um Pod~r desar
mado e permanentemente exposto à fiScali
zação" da opinião pública. O que é de estranhar 

-lfque S. E>c'l-cóntribua para desfigurar, ainda 
mais, ãoS olhos da_ opiniãO pública, a imagem 
do Cori.gresso a que pertence. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, S. Ex.' 
foi alem. LeVantou,-pelO Jornal do Bra$i{, edi
ção-dê12 de julho ú[tirrlo, Uma ponta de sus
peita sobre a construçãO do Anexo, a9 afirmar 

· queãlguém ·ganhou muito dinheiro nessa his-
tória. · -

A propôsito, leio o seguinte oficio que enca
--=- minhei ao Presidente Nelson Carneiro. 
-- ·oseu·t~xlOé-o_seguinte:_ 

''Sr. Presidente 

_ O Jornal do BrasH pUbliCou na coltiila 
"Informe JB", de sua edição de hoje, sob 
o título "DeddidO", a seguinte matéria: 

~~O Candidãfo aovrs à Presidência da 
República, Affonso Camargo, disse on
tem que, eleito Presidente; pretende utili
zar o Serviço Nacional de Informação 
(SNI), para descobrir e combater a cor
rupção, especialmente no Governo. 

- EIJ;"por-·exemplo, sei quem ganhou 
muitO dinheiro na história da construção 
dq anexo do Congresso. 

Dada a responsabilidade que sobrecar
regara o· SNI, se Camargo encontrasse 
o caminho das urnas, ou por cortesia com 
a opinião pública, que se arrisca a não 
ver o assunto esclarecido pela via eleito
ral, o Senador bem que poderia dizer logo 
o que sabe". 

OàÇSr. Presidente, um Senador não 
pode nem deVe fazer uma denúncia dessa 
gravidade, sem explicitá-la detaih.ãáa
mente à opinião pública, para a apuração 
rigorosa dos fatos e a punlção exemplar 
dos cu1pados, dos responsáveis. 
_ Sinto-me obrigado a me dirigir a V. Ex", 

porque a tentativa de construir o Anexo 
m do Senado fõi minha, quaridó Presi
dente desta Casa,já.qtle a Mesa Diretora 
presidida pelo ex·Senador José Fragelli 
havia acOlhido o projeto do arquiteto Os
car Niemeyer, posteriormente aprovado 
pelo órgão competente do Governo do 
Distrito Federal. E foi justamente o Sena
dor Affonso Camargo quem tomou a ini
ciativa de uma Ação Popular contra a 
construção da obra que, afmal, não che
gou a ser iniciada, porque rne convenci 
de que, no exercício financeiro -de 19E9, 
não haveria recursos no OrÇatne'iltO-pãta 
garantir o seu prosSeguimento. O funda
mento jurídico da_Ação Popular já haviã 
sido contestado, pois as Piãri.faS realmen
te foram aprovadas pelo GDF e, portanto, 
o edital da licitação era inteiramente legal. 

Portanto, solicito a V. E)(' que a Cõrilis_-
5&9 Dti'etofà_ dO Seriado exaJnírie a -pos5i-
15illàade · de noméar uma ComissãO à e 
Inquérito coinposta de três· Senadores, 
para ouvir o depoimento do senador Af
fonso Camargo e apurar ·os fãt6s qu:e ·s. 
~ denuncia através do Jornal do_ Bré!.sJ1. 

Trata-se de providência inadiãVel, para 
resguardar a imagem do Congresso Na
dOna!, que vem_ sendo tão desfigurada, 
ultimamente, aos olhos da opinião pú
blíca. 

Certo das_ providências de V. Ex•, s®s~ _ 
crevo-me, -co-rdialmente, Senador Hum
berto L~cena". 

Ainda há pouco fui it:~formado, pelo Sr. Pre· 
sidente Nels_o_n_ Cª me iro~ de que, _at€:ndendo 
à minha solicitação, constituiu Çqmissãp de 
Inquérito, ·composta-de V. Ex•, Senador Pom
-peu de Sousa, que está, no momento, presi
dindo esta sessão, -do Sehãaor Mendes Çana
le, 11 Secretáiio, e do SenadO!- Lavõiiier Maia. 

O _Sr. J.,rba,s PassarinhO-- Permite V. 
Ex.' um aparte? - - -

O SR.. HUMBERTO LUCENA c_ Com 
muita honra, o_uço V. Ex' 
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O Sr. Jarbas Passarinho- Pedi o aparte 
a V. Ex", em primeiro lugar, para caracterizar 
o que estamos vivendo: estamos_ vivendo, no 
momento, no País, uma espécie de delirio acuw 
satório; tudo é acusação; tudo passa a ser 
corrupção_, tudo passa a ser desvio de finalida
des nobres para finalidades de natureza incon
fessável. Isso me leva a crer que, de modo 
geral, os candidatos à Presldência da Repú
blica - digo de um modo geral, não estou 
colocando todos - preocupam-se mais em 
dar esse tipo de satisfação à opinião pública 
porque ela está impregnada desse delírio acu
satório. Tive oportunidade de escrever um él,rti· 
go em que digo que, lendo o que já li de 
declarações de candi_daJo$ - insisto, não to
dos-, tenho a impressão de que S. Ex" desti
nam-se a ser participes de um concurso para 
delegado de polfcia, uma vez que a toda hora 
dizem: "vamos prender, vamos prender, va
mos pôr na cadeia", quando isto é uma obriga
ção absolutamente irrecusável de qualquer 
pessoa que tenha a menor responsabilidade 
na administração, não precisa Ser Presidente 
da República; se não tiver condições, evidente
mente, de se opor à c_orrupção, não pode ter 
a menor condição de exercer atividade admi
nistrativa pública ou até privada em qualquer 
campo, em qualquer nível. Jâ que V. Ex• tomou 
a iniciativa de, ofendido, pedir esse inquérito 
a que se refere e que o Presidente já defe_riu, 
creio que não teria cabimento, se não ficaria
mos aqui a fazer inquérito sobre inquérito so
bre todo tipo de acusação que s_e faz. V, Ex" 
colocou bem; infelizmente é um Colega nosso. 
Hoje, temos dois, três Colegas candiâã.tos a 
Presidente e a Vice-Presiderite da República. 
O mínimo que se espera é que haja um com
portamento compatível pelo menos com a 
condição de Representante de um estado no 
Senado da República. De maneira que V. Ex" 
s6 errou, no meu entender, na medida em 
que não prosseguiu quando se tratava de fazer 
o terceiro Anexo do Senado Federal. Todos 
nós que vivemos aqui sabemos dis_so; basta 
andar naquelas Comissões que no_telilpci-da 
gestão do Senador Luiz Viana foram cons
truídas por iniciatlva dele e do 1 ~ Secretário, 
Senador Alexandre Costa.,_ Todos nós, quando 
entramos lá, que descemos ali, vemos que, 
encostadas à parede, estão as mesas. Parece 
que _o pessoal _está acampado Já. Acampado 
não é_o caso, o termo adequado seria bivacar; 
está bivacando, fazendo trabalho fora .d~- uma 
sala que seja compatível com o seu esforço. 
T ai vez. a única razão fosse exatamente a que 
V, Ex? citou - era não ter a certeza_ do pras
menta das obras no Orçamento de 1989, De 
maneira que V. Ex' receba o aparte como uma 
contribuição _a essa crítica -contra esse tipo, 
insisto, de delírio acusatório, hi$térlco, que riós 
estamos vivendo no Brasil. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito 
obrigado a V. Ex~. nobre senador Jarbas Pas-
sarinho, porque ninguém melhor do que V. 
~ que, como -eX-PreSidente do Senado, fez 
uma das melhores gestões désta Câsa, para 
dar _o_ seu testemunho neste assunto. V. Ex' 
disse muito bem, quando se reportou que uma 

das primeiras obrigações de um homem pú
blico .;_- quanto mais se é_ candidato a um 
cargo tib Executivo, seja de Prefeito, de Gover
nador ou de Pre'sidente da República - é o 
ser austero. Essa história de querer fazer da 
austeridade uma bandeira não tem sentido, 
até porque só pode ser austero na adminis
tração quem tem uma vida pregressa austera 
- e nem todo o mundo a possui. 

_ O Sr. Jarbas Passarinho - Se V. Ex• 
me permite, quando eu era Líder de GQverno, 
aqut, era motivo de troça, de chiste falar-se 
contra Q_eresidente João Figueiredo, na me· 
dida em que sua Exce1éncia dizia: ''Prendo 
e arrebento" (Risos); isso era motivo .de graça, 
todo mundo achava que era excessivo, etc. 
Agora, está todo mundo querendo arrebentar 
e prender. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ali. tra· 
tava-se de explosão de um temperamento 
muito forte. 

O Sr. Jitrbas Passarinho- Eu ainda não 
vou conjugar o verbo explodir. (Risos) 

O SR. HUMBERTO LUCENA-Eu dizia, 
-também, que o aparte de V. ~ me lembrou 
uma excursão que fiz, há poucos dias, pelo 
interior da Paraíba. Ouvi, estarrecido, de um 
líder político, ao explicar a sua posição de 
apoio ao atual Governador, que, infelizmente, 
"colloriu" de uma hora para outra, o seguinte: 
"eu não posso deixar de ficar com o Gover
nador, porque ele me garantiu, pelo menos, 
uma coisa rmportante na minha cidade: a se
gurança. Os criminosos não ficam mais impu
nes". Então, eu disse: "mas essa não é a obri
gaçãO do Governador? t: lJJJ1 favQr!" Ser aYste
ro e manter a segurança e a tranqüilidade pú
bliCa são deveres primários de qualquer cida
dão que se elege Prefeito ou Governador, 
quanto mais Presidente da República. 

Mas voltando ao assunto em debate, afifiT)a
ria a V. Ex', repetirido o discurso que fazia: 
eu não poderia deixar de solicitar a Comissão, 

_cuja co_nstituição pedi ao Sr. Presidente, para 
ap_urar essa denúncia, porque - talvez V. Ex" 
estivesse -um pouco distraídO e não ouviu a 
expressão de S. Ex-, qUe li_ no Jornal doBra
sil: - "'Eu, por exemplo,-Sei quem ganhóu 
muito dinheiro nessa história da construção 
do Anexo do Congresso." Ora, se sabe, tem 
que dizer quem foi. -

O Sr. Jarbas Passarinho - É verdade. 

O SR. HUMBERTO_LCJCENA-Isso não 
pode ficar assim. 

O Sr. Jarbas Passarinho - E logo para 
V. Ex~ um paraibano, como José Américo, di
ze-r que sabia onde estava o dinheiro. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Portan· 
t.Õ, o que é preciso é "dar nome aos -bOis". 
Não se pode acusar genericamente. Não se 
pode, sobretudo com um mandato de Sena
dor, chegara um jornalista e, querendo ganhar 
votos, jogar lama em-cima das pessoas. 

O que- me levou a ficar .irado- não que 
eu-me sentisse atingido, porque peSsoalmente 
iSso _rlãô ni.e ·diz _respeito, minha vida é um 

livro aberto- foi o fato de eu haver dirígido 
a Administração do Senado. S. Ex· pode até 
sab_ex que algum membro dos escalões inter
mediários do Senado teve algum procedimen
to que mereça punição; agora, o que é irrecu· 
sâvel é dizer_ quem, como, quando e quanto 
recebeu._ 

O Sr. Jarbas Passarinho - Principal
mente se diZ cjue sabe quem foi. 

O SR. HUMBERTO LUC~- Exata· 
mente! 

O Sr. Jarbas Passarinho - Parece até 
que_ já está incorrendo em algum delito, por
que, se sabe _ _quem foi, não denuncia~. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Achei 
tão contundente a afirmação que não poderia 
deixar de pedir uma providência iníníma, e 
o Senador Nelson Carneiro, com a sua honra
dez, com a sua dignidade, presidindo o Sena
do, sentiu o dever que lhe cumpria de cons
tituir essa Comissão. 

Confesso a V. Ex•, Senador Jarbas Passa
rinho, que foi com alguma tristeza que não 
pude iniciar a Obra do Anexo III. Não_ que eu 
fosse, como diz_ S. Ex~, um fa-rãó. ,Se_ hkfObra 
não faraônica, seria essa. 

O S~. Jarb~ Passarinho - É bom que 
a Taquigrafia interprete com atenção. V. Ex' 
está-se Qirigindo a mim e disse S. Ex:: é-ele, 
não sou eu. 

b SR. HiiMilERTO LUCENA - V. Ex' 
seria V. E,ç e não S. Ex- S. Ex· é o Senador 
Affonso Camargo. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Eu sei, estou 
apenas sublinhando. Mas chamo a atenção, 
por exemplo, para o fato dos nossos próprios 
gabinetes; há aqui uma espéde de ironia que 
se faz, dizendO que há Senadores de primeira 
e d_e segunda categorias, c-onforme os gabine
tes que tem. Há os que têm gabinetes muito 
bons e háos·que têm gabinetes mUito peque
nos. 

O.SR. HUMBERTO LUCENA - Sabe 
V. Ex" _que, antes de deixar a_ Presidência do 
Senado, uma_ das providências que tomei. co
mo o SenadOJ __ Jutahy Magalhães tomou, foi 
desativCU:

1 
qs_ gabinetes dos_ demais membros 

da Mesa, para acolher os Senadores do_T ocanK 
tins, que n~9 ~ioham onde_fis:ar, ~yamos_ ter, 
a partir de 1991, mais seis .Senadores. Três 
do..Amapâ e três de Roraim~, O_ e.spaço físico 
do Senado está r€:almente redUZido_. 

Mas, evidéntemente, _eu não_ poderia iniciar 
uma obra cOnl rbiTfiao e- 900 inilhões de 
cruzados do or_ç_é!mento de 1$~8, quando, em 
face da Ação Popular i_mpetrada, a própria Se
plan red_uziU a verba deste ano para 300 mil 
cruzados. Tornou-se imPOsSfveí:-Seria apeOas 
um canteirO de 'obi"aS e, aí' sim,-a nóS todos 
haveria a_ cril.fcá, até Com raUío. 

Conc-luinélo, Sr. Presidente' e Srs. Senâdo
res, não possO_'admltir q'ue Úri1 -hOinem' púbH
co_,_ que um Se·n-ador c-ometa Se'meihante le
viandade. S. Ex• está,.realmente-, no dever mo
ral de depor nessa ComissãO Parlamentar de 
Inquérito, Po3:rá Tcirinalizar a stia denúncia,_ ou 
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das pessoas porventura envolvidas nesse graR 
ve ato de corrupção administrativa. 

Como homem de bem, sempre fiz da probi· 
dade o maior compromisso de minha atuação 
política e parlamentar_e, por isso, não posso 
aceitar que haja qualquer dúvida sobre o pro
cedimento da Administração que tive a honra 
de gerir, na Presidência do Senado Federa!. 
(Muito bem! Palmas) 

ATO DA COMISSÁO DIRETORA 
N• 21, DE 1989 

Atualiza os valores de venàmehtóS, sa
lários, sa/ário-faTni1/a, griJüficações e-pro
ventos dos servidores do Senado Federal, 
nos termos autorizados pela Medida Pro
visória n" 74, de 1989 e pela Portaria da 
Sepan n" 527, de 1989, e dá outras provi
dências. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, 
no uso de sua competência regimental e tendo 
em vista o disposto na Medida Provisória n" 
74, de 27 de julho de 1989, publicada noDiá· 
rio Oficial União de 28 de julho de 1989, 
e na Portaria da Seplan no 527, de 2 de agosto 
de 1989, publicada no Diário Oficial da 
União de 4 de agosto de 1989, resolve: 

Art 1 n Os valores dos vencimentos, salá
rios, salário-família, gratificaÇões e provéntos 
dos seiVidores do Senado Federal, resultantes 
da aplicação do Ato da ComiSSão Diretora no 
18, de 1989, ficam, na forma autorizada pela 
Medida Provisória n·: 74, de 1989, reajustados 
em 22.63% (vinte e dois ponto sess_enta e 
treis por cento), a partir de 1 n de agosto de 
1989. 

Art . .2> O disposto no artigo anteriof apli
ca-se aos valores do sálario-base e das gratifi
cações dos servidores _do Centro Gráfico do 
Senado Federal - Cegraf. e do Centro de 
Informática e Processamento de Dados do Se
nado Federal- Prodasen. 

Art. 3~ _A Subsecretaria de Administração 
de Pessoal do Senado Federal adotará as pre
vidências riescessárias à execução deste ato. 

Arl 4' A despesa decorrente da aplicação 
deste ato correrá à conta das dotações cons
tantes do Orçamento Cla -União destinadas ao 
Senado Federal e a seus órgãos supervisio
nados. 

Art. 5o Este ato_ entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 51 Revogam-se as dísposiÇ:Oes em 
contrário. 

Senado Federal, 4 de agosto de 1989.
Nelson Carneko -Alexadte G;sta --=-.J11endes 
CatJale - Pompeu de Sousa- Aureo Mello 
-Lavoisier Maia. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 202, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regii-nento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo 
Ato da Conitssão Dtretora n~ 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 

Processo no 009750/89-4, resolve aposentar, 
voluntariamente, Elvescio Ceolin, Técnico Le
gislativo, Oasse "Especial", Referênçia NS-25, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, 
nos termos do artígo 40, inciSo 1_1[, aJine_a_, a 
, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinados comas artigos 428, inciso 
II, _429, inciso I, 430, incisos IV e V, e 414, 
§ 4\ da Resolução SF n..,_ 58, de 1972; artigo 
3~ da Resolução SF n~ 13, de 1985, artigo 
zo da Resolução SF n" 182, de 1987, e ãrtgio 
5o da Resolução SF n~ 55, de 1988, ccim pro
ventOs integrais, observado o disposto no arti
go 37, ilidsO __ xr, da COnstitUição Pederal.-· _ 

senaao f"edéral 8 de agosto de. 1989. -
Senador N~C!fl Cé!!_neiro, Presidente:._ 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 203, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 
Interno, em conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi o_utorgada pelo 
Ato da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n~ 010937/89-7, resolve aPosentar, 
voluntariamente, /11.anoel Moreira da Silva, Ad
junto Legislativo, Classe "Especial", Referên
cia NSM 19, do Quadro Permanente do _Senado 
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, 
alínea a, da Constituição da República Fede
rativa do Brasil, combinados com os artigos 
428, _i!lci~o ·n,- 429, _incíSõ I, 430c incisos IV, 
V, e 414, § 4°, da Resolução SF n" 58, de 
1972; artigo 3" da Resolução SF n" 13, de 
1 985,_ .artigo 2" da Resolução SF n~ 182, de 
1987, e artigo 5° da Resolução SF n" 155, 
de 1988, com proventos integrais, observado 
o disposto n~ artigo 37; inCiso XI, da Consti
tuição Federal. 

-Senado Federal, 8 de agostO de 1989. 
SenadOr NelsOn Carnelio, Presidente. 

PORTARIA 
N• 37, DE 1989 

O Prfrrieiro Secretário do Senado Federal, 
no usO das suas atribuições re9imentais, resol
ve desigriara Afrãnio Cavalcanti Meio Junior, 
Té~12ico LegiSlativo, Juliano Laura da E_scóssia 
Nogueir~. T_écnico Legislativo, e jqsé BarotJd, 
Técnico em Legislação e Orçamento para, sob 
o presidência do primeiro, integrarem a Co· 
missã<:>de Inquérito, incumbida de apurar os 
fatos conStantes do Processo n~ 009445/89-7. 

SenadQFederal, 8 de agosto de 1989. -
-Se:rurdor MendeS Canale.Primeiro~SE!cretârio. 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato- n~ 041/89 
Contratada: Simão Engenharia Eletrônica 

Comércio-,~ Indústria Llda. 
Contratante: Senado Federal. 
ObJetO: Prestação de serviços de manuten

ção preventiva e corretiva de 10 (dez) centrais 
automáticas de comutação e 67 (sessenta e 
sete) aparelhos teLefónicos, tipo KS, marca 
Ericson, durante o exercício de 1989. 

Lic.itaçãp: lnexigibi!idade de licitação~ com 
base no art. 23, inciso L do Decreto-Lei n" 

2.300/86, e art. 20. inciso I. do Ato n° 31/87, 
da Comissão Diretora do Senado Federal. 

Crédito pelo qual correrá a _despesa: À conta 
do Programa de Trabalho 01 d 1021 .2"01 8n02, 
Natureza da Despesa 3132-0112/1. 

Empenho: Foi emítid.:i a Nota de Empenho 
nc'Q0598/3; de3J-3-89. -

Valor contratual: Estimado em NCz$ 
1.456,74 (hum mil, quatrocentos e cinqüenta 
e- seiS cruzados novos e setenta e_ quatro centa
vos). 

Vigência: 22-6-89 a 31-12-89. 
Signatários: Pelo Senapo Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Romenos 
Simão. 

Amaurjt Gonça_lves.Marüns, Diretor da Suh
s_ecretaria de Administração de Material e Patri
mónio. 

ExTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: COiitráfo"ri'l 042789-
Contratada: Telé-Sistema Ltda. 
Conttatanre.~ Senado Federal. 
Obfeto: PrestaçãO de serviços de manuten

- ção preventiva e_corretiva de 5 (c_inco) ceritrais 
e 57 (cinqüenta e- Sete) aparelhos telefónicos 
tipo KS, marca Telequipo, durante o exercício 
de 1989. 

Licitação: Tomada de Preços no 001/89 _ 
-Crédito pelO qual com!i-á a despesa: A conta 

do Programa de Trabalho 0101021.20I8n02, 
Natureza da Despesa 3132-0112/1. · 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 00712/9, de 18-4:89. 

Valor Contratual.: Estimado em NCz$ 
23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos cru-
zados novo?t __ - __ _ 

Vigência: 30-6~89 a 3[-12-89. 
Signatários: Pelo Seriado Federal: Dr. Luiz 

do Nascimento Monteiro. Pela Contratada: 
ISJªus_ Dietiich Guth_. _ 

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

EXTRA TO DE CONTRATO 

-Espécie: Contrato n9 043/89. 
Contratada:_ Matei Tecnologia de T eleinfor

mática S/ A- Matec. 
Contratante: Senado Federa!. 
Objeto: Prestação de serviços de manuten

ção preventiva e corretiva em uma central tele
fônica PABXAKD 791/4, equipada para 1.500 
ramais, 180 troncos, 100 enlaces e respectivo 
equipamento de forÇa, durante o exerddo :de 
1989. 

LiCitação: Tomada de Preços n"" 001/89. -
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho O 1 O 1021.20 18!702, 
Natureza da Despesa 3132-0112/1. 

Empenho: Foi emitída a Nota de Empenho 
n' 00711/0, de 18,4-89. · 

Valor contratual: Estimado em NCz$ 
73.917,00 (setenta e três mil, noVecentos e 
dezessete cruzados novos}. 

Vigência: 30-6-89 a 31-12-89. 
Signatários: Pelo Senado_ Federal: Dr. Luiz 

do Nascimento Monteiro. Pela contratada: An· 
tônio da Silveira Retori. 
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Amawy Gonçalves Marilns, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e: Patri
mónio. 

EXTRA TO DE CON1RATO 

Espécie: Contrato n" 044/89 
Contratada: Auto Silva Ltda. 
Contra_ta_nte.: Senado Federal. 
Objeto; Prestação de serviços de retífica em 

peças de motOres marca Merc;edes Bens, de 
propriedade ao Senado, durante o exercício 
de 1989, ~ -~ ~ 

licitação: Convite n~ 016/89 
Oédito pelo qual correrá a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho O 101021.2205/772, 
Natureza da Despesa. 3-132-0107 !2 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 00540/l, de 27~3-89. 

Valor contratual: Estimado em NCz$ 
5.000,00 (cinco mil cruzadOs ncivos). 

Vigência; 13-7-89 a 31-12-89. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Luiz 

dq Nascimento Monteiro, Pela Contratada: Má
r/o Luiz Magalhães Lattaro. 

Amawy Gonçalves Martins, biretor- de SUb
secretaria dO? Admmistração de Material e Patri

·mônio 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 11 UE AGOSTO DE 1989 BRASfuA-DF 

.--~~SENADO FEDERAL-------. 
Façosaber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 52, iníciso V, da Constituição, e 

eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 

N• 45, DE 1989 

Autoriza o Estado-de São Paulo, por intermédio da Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito externo no valor deUS$ 280,000,000.00 
(duzentos e oitenta milhões de dólares americanos}. 

Art. 1 • É o Estado de São Paulo, através da Companhia de Saneamento Básico dÓ Estado de São Paulo 
- Sabesp, autorizado, nos temos do art 52, inciso V, da Constituição Federal a contratar, junto ao Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BlRD, operação de crédito externo no valor de 
US $ 280,000,000.00 (duzentos e oitenta rrulhões de dólares americanos), nas condições financeiras aprovadas 
pelo Banco Central do Brasil, destinada a apoiar o projeto de saneamento básico da Região Metropolitana 
de São Paulo e interior. 

Art. 2• Esta-resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 1 O de agosto de 1989. -- Senador Nelson Carneiro Presidente. 

1 -ATA DA 107• SESSÃO EM 10 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1 - ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.2 - Mensagens do Senhor Pre
sidente da República 

- N1170/89 (n9 .397!89, na origerli), re-i 
ferente à escolha do Senhor José Ferreira 
Lopes, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto aos 

SUMÁRIO 

Emirados Árabes Unidos e, cumulativa-
mente, junto ao Estado de catar. . 

-No 171/89 (no 396/89, na origem), re
ferente à._escolha do Senhor Antonio Car
los.Diniz._de Andrada, Ministro de Primeira 
Classe, da Carretra de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
juntQ à_Jar:naíca, e, cumulativamente,junto 
às Baamas e a Belize. 

- N? 172/89 (no 398/89, na" Origem), re
ferente à escolha do Senhor Luiz Mattoso 
Mala Amado, MiniStro de Segunda Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a 

função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Coréía: - - _ 

- N' 173/89 (n• 399/89, na origem), rO. 
ferente à escolha do Senhor Tarcísio Mar
dano da Rocha, Ministro de Segunda Oas
se, da Carreira de Diplomata, para _exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto 
à República T ogolesa e, cumulativamente, 
junto à República do Niger. 

1.2.3 - Parecer 

Referente à seguinte matéría: 

.-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GÚFICO'DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

DIARIO 00 CONGRESSO NACIONAL 
impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado federal 

Di reter Executívo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DP SOUZA 
Diretor Administrativo 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS DE BASTOS Semestral ................................................... NCz$ 9,32 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oire_tor Adjur\to 

Exemplar Avulso ........................ -......... __ ..... NCz $ 0,06 . -
T1fagem: 2.200-exemplares. 

-Proposta de Emenda à Constituição Projeto de Lei do Senado n9 54, de 1989, 
n9l,de1989,qU:e"a!teraosprazosestabe- de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
lecidos no § 6-;>_do art. 14, para desincom- que dispõe sobre a alienação de imóveis 
patibilização do Presidente da República, residenciais de propriedade da Gnião, das 
dos Governadores de Estado, do Distrito entida_çjes da __ adminlstraçãp federal e das 
Federal e do_s Pre(eitos"-.___ ____ - - fund~ões públicas, localizados no Distrito 

Federal, Discussão encerrgda, voltando à 
1.2A - Leitura de expediente Comissão de Constituição, Justiça e Oda-
- Do Sr. Ministro da Agricultura lris R e- dania em virtude do recebimento de emen-

zende, refutando acusações, veiculadas das. 
em noticiário de órgão da imprensa, ares- Projeto de Lei da Câmara n9 148, de 
peito da possível omissão de S. Ex' nas 1984 (n9 401n9, na Casa de origefn), que 
importações de alimentos durante o Plano altera a redação do art J?_da_ Lei nç 6243, 
Cruzado. de 24 de setembro de 1975, que regula 

1.2.5- Comunicação da Presidên- a situação do aposentado pela Previdência 
da Social que volta ao trabalho e a do segu

Visita ao Senado Federal do Presidente_ 
do Suriname. 

1.2.6- Discurso do Expediente 

-SE!YADOR RACHID SALDA!YHA 
DERZI- Comunicado do Ministro [ris Re
zende, lido na presente sessão, refutando 
notícia_ de jornal, sobre_ sua proposta omis
são na importação de alimentos durante 
o Plano Cruzado. 

1.2. 7 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 220/89, 
de autoria do Senador Marco Maciel, que 
regulamenta o artigo-lO da Constituição. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

rado que se vincula ao seu regime, após 
completar 60 _(seSsenta) anos de idade_. 
Declarado prejudicado. AQ Arquivo. 

Projeto de Lei da Cârriara n9 149; de 
1964 (n9 322179, na Casa de origem), que 
introduz alterações no art. 39 da Lei nç 

- -3.807, de 26 _de agostO de 1960 - Lei 
Orgânica da Previdência Social. Declarado 
prejudicado. Ao Arquivo. 

Projeto de Lei do_ Senado nç 35, de 1988 
-Complementar, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que intrOduz modificação 
na Lei 'Cõril.plementar n? 26, de 11 de se
tembro de 1975, que unificou o PfS-Pasep. 
Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

1.3:1 -Discursos após a Ordem do 
Dia 

- SE!YADOR /'IELSO!Y WEDEKI!Y- -
Solidariedade aos suinocultores dos Esta
dos do Paraná, Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul. 

1.3.2 - Comunicação da PresJdên-
cla · 

Término do prazo ·para apresentaçãO de 
emendas ao Projeto de Resolução n9 47, 
de 1989, que dispõe sobre a justificação
~~ a1._1~ência às sessões nas _hiJ?óte~s- que . 
menctona. . 

1.4- ENCERRAMENTO 

2 - ASSOCIAÇÃO INIERPARIA
MENTAR DE TURISMO 

Atas de reuniões da Coinissão EXeçUQVa_ -
do GtUpo Brasileiro-da Associação lriier
parlamentar de Turismo. 

3-COMISSÃO DO DISTRITO FE
DERAL 

ConvocaçãO dos Srs. Sénadores inte
grantes da Comissão para a próxima re-u

- nião, dia 15-8-89. 
- - -- - . 

4- ATAS DE COMISSÕES 

5-MESA DIRETORA 

6- ÚDERES E VlcE-ÚDERES DE 
PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS
SÕES PERMANENTES 

Ata da 1 07" Sessão, em 1 O de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária;· da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr_ Nelson Carneiro 

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

- Nabor Júnior- Leopoldo Peres --Aureo 
MeUo- Odac:ir Soares -O Java Pir~ -João 
Menez_es - Jarbas Passarinho -_Moisés 

Abrão - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz 
Maya - João Castelo - Alexandre Costa -
João Lobo --Chagas Rodrigues ~Afonso 
5---ª_nC:ho __.;.. Od Sabóia de CaiValho -Mauro 
_!3_en~vides -José Agripino - Lavoisier Maia 
- Marc:ondes Gadelha - Humberto Lucena 

- Raimunâo Lira - Marco Maciel - Ney 
Ma(allhão- Mansueto de Lavor -João Lyra 
- Teotonio Vilela Filho- Francisco Rollem
berg- Lourival Baptista- Luiz Viana -Juta~ 
hy_Magalhães_-Jos_é_ Ignácio Ferreira- Ger
son camata -João Calmon - Nelson Çar-
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neiro - Alfredo Cãrripós -=--- Ronan Tito -
Mauro Borges -Iram Saraiva -lrapuan Cos
ta Junior - Pompeu de SoUsa_- Maurício 
Corrêa - Meira Füho - RoJ>e~o Campos-
Márcio Lacerda - Mendes Canale - Rachid 
Saldanha Derzi-Wilson Martins- Leite Cha
ves - Dirceu Carneiro ---:::_Nelson Wedekin 
-Carlos Chiarellí- José Fog~a. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A lista d~- presença acusa o compareçi
mento de 53 Srs. Senador~s_. tlªvendo núme
ro regimental, declaro aberta sessão. 

Sob a pfoteção de _Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr.- 1 o Secretário .irá- proceder à leitura 
do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagens 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do 
Senado a escolha de nomes indica
dos para função cujo provimento de· 
pende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 170, DE 1989 
(No 397/89. na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

De confomidade com o Artigo 52-(item IV) 
da Constituição, tenho a honra de submeter 
á aprovação de Vossas EXcelências a escolha, 
que des_ejo fazer, do Senhor José Ferreira
Lopes, Ministro de Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Bra_siljunto aos E mirados ka
bes Unídos e, cumulativamente, junto ao Esta
do de Catar, nos termos dos Artigos 56, § 
19 e 58 do Regu1amento de Pessoa1 do Serviço 
Exterior, baixadó pelo Decreto n~ 93.325, de 
1 o de outubro de 1986. -

2. Os méritos do Embaixador' José Ferrei
ra-Lopes, que me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho de_ssa elevada função, cons
tam da anexa informação do Min_istério -das_ 
Relações Exteriores: 

Brasília, 9 de agosto de 1989. -José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO- __ _ 

Cuniculum - Vltae. 

Embaixador José_ Ferreira-Lopes 
Rio de Janeiro/RJ, 1 o de janeirO de 1933. 
Filho de Antônio Ferreira-Lopes e 
[saura da Encarnação Ferreira-Lopes. 
Diploma de Economia, Facufdade Nacional 

de Ciéndas EconômicaS, GBIRJ. 
Curso de História COtTipar"aâa-, Brasil-Por

tugal do Real Gabinete Português de Leitura, 
Rio de Janeiro. - - -- -

'Curso de Pi"eparação à Cam!iia de Diplo- . 
mata, IRBr. - - --

Doutorado em Economia, Universidade de 
Ottawa. · _ _ 

Professor de Economi~ do Instituto Rio-
Branco. -

Segundo Tenente R/2, arma de Engenharia. 
Terceiro Secretárlo, 06 de o_utubro de 1961. 

_ _Segundo Sec~etário, mered~e~to, 30 de 
junho d_e 1966. - -

Primeiro- SeCretário, merecimentO, 15 de 
_.agosto de 1 972. · 

Cons.elhejro, merecimento, 30 de janeiro de 
!978. 

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 
16 dejunho de 19B2. - -

---Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para 
Assüiltbs Econômkos, 
- 1970nl. 

Çhef~. interino, da Divisão de Feiras e J?;po
siçôes Comerciais, 1971/73. 

Chefe da Divisão da África-!, 1 980/86. 
Chefe, substitutO, do Departamento da Áfri

ca, 1983/86. 
Ottawa, Tercéiro Secretário, 1963/66. 
Montreal, Chefe, interino, do SERPRO, 

1963~ . ,., .. 
Ottawa, Encarregado de Negócios, 1964. 
Ottàwã, SefJundo SeCretário, 1966. 
Londres, Segundo Secretário, 1966nO. 
Londres, Chefe do Sepro, 1966!70. 
Londres, Primeiro Secretárlo, 1974/77. 
lóquio, Primeiro Secretário, 1977 na. 
Tôquio, Encarregado de Negócios, 1978. 
Tóquio, COri.selheiro, 1978"/80. - -
Lomé, Encarregado de Negócios, 1981. 
Bissau, Encarr~.gáao de Negócios, 1982 e 

1983. . .. . 
Da(-es-Salaam, Embaixador 1987/89. 
Grupo de Trabalho para o Estudo das Rela

ções Econômícas entre o BraSil e a Espanha, 
Rio de Janeiro, 1961 (asSessor)"." _ 

Grupo de Bitiibutaç:ão das Companhias ES
trangeiras no Brasil, 1962 (seCretário-execu
tivo). 

Sessão Brasileira da Comissão Mista Brasil· 
Espanha, Madrid, 1962 (secretário). 

Confe-rência de Paz, ONU, Ottawa, 1964 
(membro). 

Comissão para o Estudo_ de Organização 
de Promoção Comercial do Brasil no Exterior, 
no Rio de Janeiro, 1967 (membro). 

Semana Jntemacional do Couro, Paris, 1972 
(diretor-geral do pavilhão do Brasil). 

Seinin~rio _sobre Pfon1oç:ão Comercial em 
Fei[as e Uposiç:ões lnterhaciclnais, OEA, Bue-
nos AJres. 1972 (participante). -

ExpOsição IndUstrial Brasileira, Georg-etv.ron, 
1S12(díretor-geral). . - -- ~--- . :_ 

Exposição Industrial Brasileira, CaraCas, 
1972 (diretor-geral). · 

Conferência da Universidade de Brasflia, pa
-ra "Problemas EconÇmicos Brasileiros So-
ciais, Contemporâneos e- Comércio Interna
cional'' 1970/7 4. 

Conferencista do CEUB pat-a "Hist6ria do 
Pensamento Económico", 1970n4. 

Conferencista" dã UDF pára "T eõfia do De
senvolvimento Económico", 1970/74. 

. I Reunião_ da Comis_s_ão_Mista Brasii..:N_igéria, 
Cagas, 198f, (merilbror --------- ---- --- _ 

lii Reuniã_o da Comissão Mista Brasil-Sene
gal, Dacar, 1981--(lljeffi&ro)._ 

·.Missão do Corpo Permanente da Escola Su
perior de Guerra a Lagos, Dacar e Abidjan, 
1982 (membro). 

Or_cie!Jl de Rio Branco, Gtande Oficial, Bra· 
sil. -

Ordem dO Mêfito AerOn-áutico; GraOde -ofi-
cial, Brasil. - -

Ordem do Mérito Naval, Oficial,_ Brasil. 
Medalha Laura MüJJer, Brasil 
Ordem do Mérito Agrícola da Costa do Mar

fim. 
"Member ar the Victorian Order··; Reino 

Unido. 
O Embaixador Josê Ferreira-topes se en

contra nesta data no exerdci9_ de suas funções _ 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Gnida da Tânzania. 

. S~cr~taria de Estado das Relaçõ~s Exterio· 
res; de 1989. -Sérgio Barbosa Serra. - Che
fe do Departamento do Serviço Exterior. 

(À CoriiiSsão de Relações ExteriÕres e De
-{esa Naciqnal) 

MENSAGEM N•, 171, DE 1989 
(rf?--396/89, na origem) 

_ Excelentíssimos Senhores Membros do Se· 
nado Federal 
-~De .conformidade com o Artigo 52 (item 
IV) da ConStituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que deSejo fazer, do Senhor Antonio Carlos 
Diniz de Andrada, Ministro de Primeira Oasse, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à Jamaica, 
e;:- cumulativamente, junto às Bahamas e a 
Belize, nos termos dos Artigos 56 e 58 do 
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, 
baixado pelo Decreto no 93.325, de 01_de outu· 
bro de 1986. 

2. Os MéritOs do Emb_aixador Antonio Car
los Diniz de Andrada, que me induziram a es
colhê-lo para ·a--desempenho dessa elevada 
função, constam da_ anexa informação do Mi
nistériO das Relações Exteriores. 

Brasília, 9 de agosto de 1989. -José Sar· 
ney 

INFORMAÇÃO 

Currlculum Vitae 

Embaixador Antonio Carlos Diniz de Andra· 
da 

- Rio deJaneiro/RJ, 21 de novembro de 1932. 
Filho de Antonio Carlos Lafayette de Andra-

dae --

Maria Hilda Diilíz de Andrada: 
Bacharel em Direito, PUClRJ. 
Cui.So- de Aperfeiçoamento de Diplomatas, 

IRBr. 
- Cônsul de T er<::eira Classe, concurso, 23 de 
junho de 1955. 
- Seg-undo Secretário, merecimento, 06 de 
outubro de 1959.- - - - -

Primeiro Secretário, merecimento; 14 de 
·abril de 1 964. 
-- Con·selheiro, titulO, 13- de fevereirO de 1967. 

Ministro de SegUrida Classe, merecimento, 
13 de dezembro de 1972. __ 

- -_c JVl.inistro -de Priin"éira Classe, merecimento, 
16 de junho de 1_988. 

Assistente do Chefe da Divisão Cultural. 
1955. 
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Oficial de_ Gabinete do Ministro de EStado, 
1955/58. 

Assistente do Chefe da Divisão da Europa 
Ocidental, 1964/66. _ · · · . · 

Chefe da Divisão da África, 1966/67. 
Chefe da Divisão da Europa Oriental, 

197Jn2. 
Chefe da Divisão da Europa-II, 1973. 
Munique, VicE!-Cônsul, 1958/59. 
Munique, Encarregado, 1959. 
Munique, Cônsul-Adjunto, 1959/60. 
Bonn, Segundo Secretáiio, 1960/64. 
Viena, Conselheiro, 1967/71. . · 
Viena, Encarregãdo de Neg6c!os, 1969/70. 
Bonn, Ministro-ConselheirO, 1974n7. 
Bonn, Encarregado de Negócios, 1 976f77. 
Isiambad, Ernbaixailor, 1977/89. 
Missão Especial às solenidades de posse 

dO Presidente do Peru, 1957 (assessor). 
COmitiva dO Ministro de Estado das Rela

ções Exteriores em Visita a6 Peru, 195 7 (asses
sor). 

XU Reunião do Comitê Juridico da OACI, 
Munique, 1959 (asseSsor}. 

Missão Comercial a Paises da África, 1966 
(assessor). · 

Il Coiigr6>5o InternaCional do Processamen· 
to de Dados, Viena, 1969- (partidpante). · 

Comissão de CoOrdenação da Política de 
c:ompras no Exterior, Ministério da Fazenda, 
1972 (asSesSOr).· - -

Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Ordem do Rio Brailco, Gfã.::Cruz. Brasil. 
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, República Fe-

deral da Alemanha. 
O Embaixador Antonio Carlos Diniz de An

drada, se encontra nesta data no exercício de 
suas funções de_ ErrÍbaixador do .Brasil junto 
à República Islâmica do Paquistão. 

Secretaria de Estado das Relações Exterio
res, de 1989.-SeigloBarbosaSerra. Chefe 
do Departamento dó Serviç-o Exterior. 

(À Comissão de Relaç6es Exteriores e 
Defesa Nadonal) 

MENSAGEM N• 172, DE 1989 
(N' 398/89, na origem) 

Excelentíssimos-Senhofes Membros do Se-
nado Federal: . 

De conformidade com ô Artigo 52 (item 
IV) da Constituição, tenho a honra Qe submeter, 
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Lulz Mattoso Maia 
Amado, Ministro de Segunda Classe, da Car~ 
reira de Diplom~. para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República da 
Coréia, nos termos dos Artigos 56 e 58 do 
Regulamento de Pessoal do Servlço"Exterior, 
baixado pelo Decreto n"_93.325, de 19 de _outu
bro de !986. 

2. Os méritos do Ministro Luiz Mattoso 
Maia Amado, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa infOrmação do Ministéri.o 
das Relações Exteriores. - · 

Brasília, 9 de agosto d_e 1989. -José Sar
ney. 

. INFORMAÇÃO 
---cumculum Vltae 

Jl!linistro Luiz Mattoso Maia Amado 
Rio de Jane[roiRJ, 12 de setembro de 1939. 
Filho de Gildásio Amado e 
Man1ia Mattoso Maia Amado. 
cUrso de Preparação à Carreira de Diplo

mata, IRBr. 
N Curso de Altos Estudos, CAE. 

- -CUrso de Treinamento para Chefes de Seto· 
res de Promoção Corneréial. 

Te.çceiro Secr~táriõ~ Q_4_- de novembro de 
1963. 

Segundo Secretá'rio, antiguidade, 22_de no· 
vembro de 1966. 

Prinleiro Secretário, ffierecimento, 04 de ja
neiro de 1973. 

COnselheiro, merecimento, 12 de junho de 
197a 

Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 
22 de_ dezembro de 1982. 

Assistente do Chefe da Divisão de Difusão 
Cultural, i 965/66. : . - - . -

-ASsistente do Chefe dél Divisão da América 
Meridional I, 1973n6. 

Assessor do Chefe do Departamento das 
Ain&icas, 1976n9. 
- Chefe da Divisão de Fronteiras, 1978n9. 

Milão, Vice-Cônsul, 1966. 
- Milão, CônsUI~Adjunto, 1967/68. 

Rabat, Encarregado de Negócios, 1967. 
Milão, Encarregado, 1967/68. 
Ad.dis-Abeba, Segundo Secretário, 1968. 
Estocolmo,-Segundo Secretário, 196Bn2. 
Estocolmo, Chefe do Setor de Promoção 

Comercial, 1 96Bn 1. 
EStoColmo, E"nCarfegado de Negócios, 

1971. 
Oslo, SeQUi1d6 Secretário, 1971. 
Montevidéu, Segundo Secretário, 1971n4. 
Montevidéu, Encarregado de Negócios, 

1972. 
Mon-tevidéu, Chefe do Setor de Promoçáo 

Comercial, 1971n4. 
Oslo, Primeiro Secre"tário, 1975. 
Tóquio, Primeiro Secretário, 1976. 
La Paz, Primeiro Secretário, 1977. 
La Paz. Encarregado de Negócios, 1977. 
Buenos Aires, ConSelheiro, 1979/82. 
Buenos Aires, Encarregado de Negócios, 

1979, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985. 
Buenos Aires, Ministro-Co.nselheiro, 

1982/85. 
Vaticano, Ministro-ConselheirO, 1985/86. 
Vaticano; Encarregado de Negócios, 

1985/86.- ~ - --- --- -
__ Pequim, Ministro-Conselheiro, 1987/1989. 

Pequim, Encarregado de Negócios, 1987 
e 1988. · · 

XVII Assembléia Mundial de Saúde, Gene~ 
bra, 1964- (niembro). · 

Festival do Cinema, Mar dei Plata, 1965 
(chefe). 

XY e XX Festival Internacional de Cinema, 
Berlim e Cannes, 1965 e 1966 (chefe). 

Geicine, 1965/66 (reprêsentante do MRE). 
Seção Brasileira_ da Comissão Mista do 

Ac.oril.o de ÇQ~Pfodução Cinematográfica en~ 
tre o Brasil e a Espanha. 1965/66. 

Comissão Especial do IV Centenário do Rio 
de Janeiro, 1965 (membro). -

Comissão de Seleção de Filmes Brasileiros 
para Os Festivais Internacionais do Cinema, 
1965/66 (secretário-executivo). _ -~- _ 

Seção Brasileira da ComisSão Mista Uru
guaio-Brasileira para intercâmbio comercial, 
Montevidéu, _1972 (delegãdO). - -- -

Comitiva Oficial do Presidente aa República 
ao encóntrõ ehtre Os chefes de Estado do 
Brasil e do Uruguai, Rivera, 1975 (membro). 

IV Conferência da ComissãO MiSta Brasilei~ 
ro~Francesa de Demarcação-da Fronteira, 
Brasílía, 1978 (delegado). --

Xf Reunião de Chanceleres dos Países da 
Bacia _do Prata, Buenos Aires, 1980 (delega~ 
do). 

Reunião do Grupo de Trabalho sobre Coo
peração Econômica (inclusive Turísmo) dos 
Países da BciC:Jci dO Prata, -Buenos Aires, 1981 
(chefe). -

Reunião do Grupo de Trabalho sobre Trans
porte dos Países da Bacia do Prata, Buenos 
Aires, 19"81-(chefe). - -

Medalha Lallro Müller, Brasil. 
Ordem de Maio ao Mérito, Comendador, 

República Argentina. 
Ordem do Ubertador San Martin, Grande 

Oficial, República Argentina. 
O MinistrO Luii Mattoso Maia Amado se en

contra-nestfdata no exercfçi_o de suas funções 
de M.inistro~Conselheiro na Embaixada do 
Brasil em Pequim. 

Secretaria de Estado das Relações Exterio-
res, ·de _ ____ de 1989, Sérgio 
Barbosa Serra, Chefe dO Departamento do 
Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exten'"ores e 
Defesa Nacional) 

MENSAGEM Ni 173, DE 1989 
(N• 399/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se~ 
nado Federal: 

De conformidade com o artigo 52 (item 
N} da Constituição, tenho a horua de submeter 
à aprovação" de Vossas EXcelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Tarcísio Marciano 
da Rocha, MinistrO de Segunda Classe, da Car~ 
reira de Diplomata, para exercer a fuflção de 
Embaixador do Brasil jUnto à República Togo~ 
lesa e, cumulativamente, junto à República do 
Niger, nos termos dos arts .. 5.6, § }9 e 58 do 
Regulamento de Pessoal do_ Serviço Ext~rior; 
baixado pelo Decreto n_9 93.325, de 19 de outu~ 
bro de 1986. 

2. Os méritos do Embaixador Tarcísio 
MarcíanO da Rocha, qUe me induiirain a esco
lhê~lo para o desempenho dessa elevada fun~ 
ção, constam da anexa informação do Miriis~ 
téiio das Reia.ÇOes Exteriores. -

Brasília, 9 de-ã.gosto de 1989. -José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO 
Cuniculum Vltae 

Embaixador Tarcísio MarCiano da Rochã 
Jeceaba/MG, 16 de dezembro de 1934. 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Sei<ta'feira 11 37f57 

Filho de João Marciano da Rocha e 
Marieta Maria da Conceição. 
Bacharel em Filosofia FF/UFMG. 
cursos de Extensão Universitária em Hist6M 

ria e PsicoJogia, UFMG. 
Curso de PreparaÇãO_ã_ Carreira de Diplo

mata, IRBr. 
Professor de Latim e Português, Academia 

de Coinércio V"!Sconde de CãyrU,_ 1953/54. 
Professor de Prática Consular; IRBr, 1973. 
Cônsul de Terceira Oasse, 15 de_ abril de 

1961. 
Segundo Secretário, antigüidãdi, 3 de maio 

de 1965._ 
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de 

março _de 1972. -
Conselheiro, merecimento, 18 de agosto de 

1975. 
Ministro de Segunda Oasse, merecimentO, 

12 .de dezembro de 1979. 
Chefe, substituto, da Divisão de imigração, 

1961. 
Assistente do Chefe_ do Departamento Con-

sular e de Imigração 197ln3. -
Assistente do Chefe-do Departamento COn

sular e Jurídico, 1973n6. 
Chefe da Divisão_ de Feiras e Turismo, 

1979!81. 
Agregado, 1981/85. 
licença Especial, 19-09-88 a 20-09-89. 
Genebra, Delegação Permanente, Terceiro 

Secretário, 1963/65. 
Genebra, Chefe do SerViço- de Imigrantes, 

1964166. 
Genebra, Delegação Permanente, Segundo 

Secretário, 1965/66. ·· · 
Genebra, Encarregado de Negócios, 1966. 
Tóquio, Segundo Secretário, 1966/68. 
Tóquio, Chefe do Serviço de Imigrantes, 

1967/68. 
Tô"quio, Encarregado de Negócios, 

1967/68. -
São SàJVãdOf-, "S€gúndo SeCr"êtário, 

1968171. . 
São Salvador, Encarreg.:i:do de Negócios, 

1968170. .. 
Genebra, Cônsul, -1976n9~_--_ 

Tripoli, Embaixador, 1985/88~ 
Malta, Embaixador, cumulativamente, 

1986/88. -
Grupo de Trabalho de Exame da Legislação 

sobre o Tratatr"iêfttol\lfandegário das Baga
gens de Imigrantes, 1961 (secretário). 

XVJU Sessão do Coffiitê Executivo e X:V Ses
são do OME; Genebra; 1961 (inf:ffibro). 

Coiifefêndà G'ei-al da AIEA~Víen-a; f96r(ie
presentante do MRE). 

Vll Sessão do Comitê de Orçameritõ e Fi
nanças, XXI Sessão do Comitê Exe_cutivo e 
XIX SeSsão do Conselho do C!ME, Genebra, 
1963 (membro). -

XXII, XXID e 'XYN Sessões do Conselho do 
CIME, Roma e Genebra, 1964 (membro). 

XI, XII e xm Sessões do_ Comitê ExeCutivo 
do ACNUR. Genebra, 1964 (membro). 

X XI, XII e XI][ Sessões de Finanças do Co~ 
mltê Executivo do CfME, WaShingtOn e Gei1e
bra, 1964 e 1965 (delegado). 

XIX Sessão do" Si.Jbi:oinitê- de Orçamento 
e Finanças do CIME, Genebra, 1966 (dele-· 
gado). 

I! Reunião da Comissão Consultiva da OIT, 
San SãJvador, 1969 (delegado). 

XXXIX Sessão do Comitê Executivo e XXXIV 
Sessão do Conselho do C!ME, Genebra, 1971 
(delegado). 

Reunião das Juntas de Governadores do 
Fundo Monetário lnternacional e do Banco 
liitemacional de Reconstrução e Desenvolvi
mento, Toronto, 1982 (delegado), 

XXXVlii Sessão Anual das Partes Contratan
tes cio Acordo Geral-de Tarifas_Aduaneíras_ e 
Comérdo; Genebra, 1982 (delegado). 

XXXVIII Reunião Anual Conjunta das Assem
bléias de Governadores do Fundo Monetário 
Internacional do Banco Internacional de Re
CO!istruç~o_e Desenvolvimento e dos Comftês 
Interinos e de _Desenvolvimento, Washington, 
1983 (delegado). 

Conferência Especializada Extraordinária 
da OEA Sobre Financiaffiento Externo~ Cara
cas,1983 (delegado). 
- Reuniões no âmbito do Acordo Geral sobre 

Tarifas Aduaneiras e Comércio, do Grupo ad 
hoc sobre Implementação do Acordo sobre 
Práticas_ Anti-Dumping, do Grupo de Peritos 
sobre Cálculo de Subsídios e do Comitê sobre 

- Subsídios e Direitos Corl-)pens8tórios, Gene-
bra, 1983 (delegado). _ 

O Embaixador Tardsto Marciano da Rocha 
se encontra nesta data em gozo de Licença 
ESPecial. 

Secretaiia de Estado das Relações Exterio-
res, de de 1989. - Sérgio 
BarboSa Serrã, Chefe- do Departamento do -
Serviço Exterior. 

"(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nadonal.) 

Parecer 
_.l"l\RECER N• 145, DE 1989 

___ Da_ Comissão incurribida de apreciar 
<:1 Pá:;p~_de Emenda à Coflstitulção nP 
01, de 1989, cjue "altera os prazos ~stabe
/ecidos no§ 6? dÕ art. 14, para desincom
"patibUização do Presidente da República, 
dos Governadores de Estado, do DiStrito 

__ F_eder~ e __ dos Prefeltõs': 

Relator: Senador Moisés Abrão 
De autoria do Senador João_ Menezes e de 

outros ilustres parlamentares do Senado Fe
deral, foi apresentada a Proposta de Emenda 
à Constituíção n9 01, de 1989, que visa a esta
belecer uma redução do prazo para desincom
patibilização de postulantes a cargos públicos. 

Analisados os pressupostos constitucionais 
que condicionam as propostas de emenda à 
Constitufção, conclui-se que a proposição em 
lide não apresenta vício, devendo, SMJ, pras~ 
seguir sua tramitação. 

Sala das Comissões, 1 O de agosto de 1989. 
.=:.. Francisco ROUemberg, Presidente - Moi
sés Abrão, Relator - João_ Menezes - Ro
berto Campos - Cid Sabóia de Cârva/ho -
Leopoldo Peres- Chagas Rodrigues, Vencido 
-:.....:.MárCioLiÍCerda-Maur!Cio Córr~a, vencido 
-.Mauro Benevldes. 

O SR. PRE511lENTE (Nelson Carneiro) 
_~"O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, expediente que vai ser lido 
pelo Sr. 19 Secretário. -

É lido o seguinte 

C/ne 373 · 
Brasília, 1 O de agosto de 1989 

Exmç Sr. _ 
Senador -Nerson Carneiro 
DD. Presidente do Senado Federal 
Brasllia-DF 

Há algum tempo leio na imprensa e, hoje: 
li em O Globo noticias transmitidas pela Co
missão Parlamentar de Inquérito do Senado 
Federal que trata das importações de alimen
tos durante o Plano Cruzado e que dizem estar 
eu~ out,rns MiDi_s_tros de Estado sob a iminên
cia de sermos indiciados por supostas irregu· 
!aridades naquelas importações. 

SegUndo as notícias, no mettcªso, _o indicia
mentõ seria por omissão nas importações. na
quele momento definidas dentro da ~stratégia 
de manter o Plano Cruzado. __ 

Digo a V. E1'<." _que nunca fui omisso em 
minha já longa vida pública. 

Não posso aceitar sequer a insinuação de 
omissãp, parttda de quem quer que seja, e 
ainda_ menos de uma instituição com a tradi
ção que tem o Senado da República, uma 
vez que, ao assumir o Ministério da Agricultura 
em 14 de fevereiro de 1986, encontrei já deci
dida pelo Conselho Monetário Nadonal a 

JT'!P.ior parte das importações, Posteriormente, 
integr-ando O Con~elho lnterministerial de 
AbaStecimento, aceitei apenas a~ imPortações 
então necessária$ ao abastecimento do mer
cado interno naquele momento. 

Tanto não sou omisso que jamais dei trégua 
no combate à corrupção. Como respórisável 
pelo Ministério da Agricultura determinei a pri
são admiriistrativa de 17 empresários que pro
vocaram Prejuízos ·à coisa pública, exercendo 
poderes que, como Ministro <:fe Estado, eram
me concedidos pela Constituição dã época. 

Tanto não sou omisso que, como Ministro 
da Agricultura, assinei 1 O exonerações, a bem 
do Serviço Público, de funcionários corruptos. 

Nunca deixei sem a devida apuração nenhu~ 
ma d~núncia de irregularidade adminiStrativa 
que e-steve sob minha _'alçada. 

Não po~so - e não devo - agora resig
nar-me com o fato de. qualquer decisão da 
r.eferida CP!, ou fnesrho mEmçào a minha pes~ 
so_a em suas deliberações, seja adotada sem 
o devido referendo do_Pienário do Senado Fe
deral, uma vez que o relator da mencionada 
Comissão é-meu notório inimigo pessoal, co
mo é do conhecimento da maioria dos Senho
res SenadoreS ç da unanimidade dos integran
tes da Comissãb. _ 

Muito menos, Senhor President~. posso ad
mitir que a CPI transmitaà opinião pública su
postas deliberações que a própria Comissão 
sequer ainda apreciou. 

Certo da.__atenção-de V. EK"_, externo o meu . 
apreço e admiraÇão pelo Senado da Repú
blica. - !ris Rezende Machado, Ministro_ da 
Agricultura, 
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O SR._ PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameirol 
- Srs. Senadores._à_s 15 horas visitará o Sena· 
do Federal o Presidente do Suriname, ora em 
Brasilia. S. & seiá fecebido, como é o seu 
desejo, no Salão Nobre da Casa. 

Creio que é nosso dever recepcioná-Io cõ
mo Chefe de um Estado vizinho e com quem 
o Brasil mantém as melhores relações. 

De modo que, se não houver oposição do 
Plenário, suspenderei esta- sessão ·até _às 15 
horas e 30 minutás.. S. EX" chegará às 15 ho
ras, e às 15 horas e 30 minutos já deverá 
estar na Câmara dos Deputados. Então, às 
15 horas e 30 minutos restabeleceremos a 
sessão, para que os oradores_ se pronunciem. 

Convido os presentes a me acompanharem 
ao Salão Nobre da Casa, às 15 horas, para 
receber o Presidente do Suriname e sua co
mitiva 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi-Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem, para co
mentar o oficlo que o nobre_Minis-tio Íris Rezen
de acaba de dirigir a V. Ex' --

0 SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro) 
-·concé-do a palavra ao nobre Senadái"~ 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI 
(PMDB - MS. - Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, realmente é es
tranhável que a ComisSão nãO tenha tomado, 
até agora, nenhuma medida acusatória, ne
nhuma deliberação, uma --comissão Parla
mentar de Inquérito que se estende há mais 
de um ano, para apurar fatos que realmente 
acredito tenham havido. 

Assisti ao depoimento do nobre Ministro fris 
Rezeride na ComiSSão Parlamentar de Inqué
rito. S. Ex" foi absolutamente- isento. Relatou 
com a mais alta dignidade todos os fatos, ne
nhum deles se passou na sua administração, 
foi elogiado por inúmeras pessOaS que ãlresti
veram, inclusive pelo Sr. Presidente da Comis
são.Todos ~s Membros teceram altos elogios 
ao Ministro !ris Rezende, pela maneira como 
S. Ex" se houve na_Comissâo Parlamentai de 
Inquérito. Porém, estranho que, antes mesmo 
de a Comissão divulgar a conclusão de seus 
trabalhos, a imprensa tenha publicado seus 
resultados, 

S. Ex" diz que o Relator da Comissão, polí
tico de Goiás, é seu inimigo pessoal e se está 
valendo da função de Relator para atingir um 
homem da mais alta dignidade e que, por 
isso mesmo, hoje Verif merecehdC:i" O i"es[feitõ 
de toda a Nação, pelo modo como se tem 
mantido no- Ministério. Entendo íf1Justas as 
acusações. 

Congratulo-me com V. Ex~, Sr. Presidente, 
por ter dado à Ca_sã conhecimento desse Ofi
cio, para nos livrarmoS da míníma Suspeita 
que possa,haver sobre a atuação desse ex
traordinário Ministro, um homem digno, ho
nesto,- e que nos merece o maior respeito. 
O Sr. Íris Rezende ê o Ministro da Agricultura 
que mais tem atendido à zona rural brasileira. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A- Mesa, como é do seu dever, mandou 
proceder à leitura do documento, que é assi
nado pelo Sr. Ministro da Agricultura, sem en
trar no mérito das acusações. O que houve 
até agora e S. Ex" a isto -se refere - foi um 
n61içiárlo de imprEinSã.Nem sequer o=re!atório 
foi publicado. S. Ex• apressou-se em esda
_re_cer _a -sua posição e, em respeito à honora
bilidade pesso'al do Titular da Pasta -clã Agricul
tura, a Mesa determinou qUe fiQurasse nos 
Anais a carta ·qué -s. EX'. endereçoU a _esta 
Presiclência. Não entra no mérito e não julga 
sequer o Senador ao qual V. Ex• a:caba de 
se referir como adversário político. Não acre
di~o _-_V. Ex• me permita - que o nobre 
Senaaor Relator da matéria se tenha valido 
dessa condição para fazer ·qualquer restrição 
pessoal-Daí por que acolho o esclareCimento 
de S. Ex• Creio cjue nosso devei- era este. Cum

_prímo-lo. Vamos esperar que a Comissão pU
blique seu relatório, para que sobre ele teça
mos maJores considerações. 

Por enquanto, foi apenas uma notícia de 
jomaf. (PaUSa.) -

Atendendo à decisão .anterior, vou suspen
der a sessão.-

ConVido os Srs. Senadores para, dentro de 
cinco minutos, recepcionarmos o Presidente 
do Su.rinarile, no Salão Nobre desta Casa. Em 
seguida, a sessão será reaberta. 
- Está Suspensa a· sessãO. 

(Suspensa às 14 horas e 54 minutos, 
a sess§o é reaberta às 15 horas e 52 mi
nutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Está- reaberta a sessão. 

S_ob~e a mesa, prQjeto de lei que será lido 
pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido_ o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 220, DE 1989 

_-Regulamenta o artigo 1 O da Constitui~ 
ção 

_Q~Co_og-r'éSsO_Nacional decr€:ta: 
Art. lo As institulções_de Previdência So

cial sefão geridas por um Conselho Diretor, 
constituído de seis membros, com mandato 
de cinco·anos, tenâo a seguinte composição: 
I- dois representantes do Governo Fede

ral, nomeados pelo Presidente da República; 
II-dois representantes das categorias eco

nômlcas; 
In - um representante das categorias pro

fissionais; 
N - um representante -dos aposentados 

e pensiOnistas da Previdência Social. 
§__ _1 ~ Os representantes das categorias se

rào eleitos, cada um, pelas respectivas confe
derações em conjunto, em reunião na qual 
cada confederação rep~esentar-se-á por um 
delegado eleitor, escolhido pela respectiva di· 
reteria. 

§ 2'1 O representante dos aposentados e 
pensionistas será indicado pela respectiva en
tidade associativa de âmbito nacional 

§ 31 Cada membro representante terá um 
suplente, nomeado ou eleito pela mesmc:~ for
ma que os titulares. 

Art. 2~ Caberá a cada COnSeJllo Diretor 
escolher, por eleíÇão entre seUs rileinbroS, um 
Diretor Executivo. 

Art. 3« COmpete ao Conselho Diretor for~ 
mular a política administrativa da instituição, 
e especialmente:_ 
I- elaborar a proposta orçamentária anual, 

bem corno as respectivas alterações; 
II- acompanhar e avaliar a execução orça~ 

mentária e-financeira; - -
~III...:.._ organizar o Quadro de pessoal; de acor

do com o orçamento aprovado; 
IV ----:-:- autorizar a admissão; demiss_ão, pro-

nibçãb e movrmentação de_ servidores; __ 
V - aprovar as normas administrativas e 

operadonais da instituição; 
VI - rever as próprias decisões. 
Art. 4« Ao Diretor Executivo cabe cumprir 

e fazer cumprir as deliberações do Conselho 
Diretor e dirigir os serviços administrativos da 
instituiÇão. 

Art. _59 O Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, institUído p-ela Lei n" 5.107, de 13 
de setembro de 1966, e o Fundo de Partici
pação PIS-Pasep, instituído pela Lei ComPle
mentar n~ 26, de 11 de setein5ro de 1975, 
serão geridOs, cada qual, por um Conselho 
Diretor, constituído de nove membros, com 
mandato de três anos tendo a s_eguinte com
poSição: 
1- um representante do Governo Federal, 

nomeado pelo Presidente da República; 
II - um representante dos Governos Esta

duais, riomeadõ pelo Presidef\l:e da República, 
com base em indicação dos representados; 

III - um representante dos Governos Muni
çipais, nomeadO pelo Presidente da RepúbUca, 
com base em indicação da Associação Brasi
leira de Municípios; 

IV -três represe"ntanfes daS categorias eco-
nômicãs; _ _ 
V- três represéntantes das categorias pro-

fissionais. - - -
Parágrafo únie.o._ No caso do Conselho Di

reter do Fundo de PartiCipação PIS-Pasep, um 
dos representantes- das categorias profissio
nais deverá representar os servidores públ_i<::os. 

Art. 6~ Aplicam-se áos Conselhos Direto
res a que se refere o artigo anterior, no que 
couber, as demais normas relativas aos Con
s~lho.S DiretoreS das Instituições de PreVidên
cia Social 

Art. 7~ Q_Presidente_da República regu]a
mentãrá _o dispoStO nesta 1ei rio piEU:o de Ses
senta dias, a contar da data de sua prorilul
gação. 

Art._ 89 - Esta lei entra ein vigor ria dáta de 
sua publicaçãO. _ ~ -

Art. 9? Revogam-se as dispo~içõe-s em 
contrário. 

Justificação 

A democracia deste finai de milénio é mai?: 
do que a democracia da representaç_ão: ela 
o é, sobretudo, a_ democrc;lci_a da participação. 

Esta é, ria minha opinião, a grande marca 
de nossos tempos no plano político, por força 
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do sopro do moderno liberalismo que varre 
o mundo. 

Para que toda essa proposta participativa 
- que ocorre em todo 9- mundo, inclusiv~ 
no leste europeu - se opere, é fundamental 
que se criem mecanismos legais que o mate
rializem. 

Convém, pois, qtie medidas concretas, co
mo as previstas neste projeto, sejam adotadas, 
mormente no campo de específico interesse 
da sociedade. E ptevídência social- ou segu
ridade social, para usar expressão consagrada 
na nova Constituição - constitui algo funda
mental para o cidadão de todos o níveis e 
atividades. A coletividade tem a obrigação de 
contribuir para a sua manutenção, _como um 
encargo coletivo e como um princípio de justi
ça social. Mas istQ não. dá_d_in::ito ao __ Est_a_do 
de usá-Ia para os seus próprios fins. Por tsso 
mesmo, é indispensável que o dinheiro da Pre-_ 
vidência e das Instituições previdenciárias seja, 
no mínimo, gerido e a_dmtntstr~do paritaria
mente pelos contribuintes_. A gestão, portanto, 
da previdênda, deve _estar .$Ubmetida ao co
nhecimento e_control~. de seus interessados, 

A nova Constituição, aliás, abre a porta para 
ta1 providência ao estabelecer no seu artigo 
1 O, dispositivo para-cuja formulação concorri 
com emenda, que 

"É assegurada a partldpação dos tra
balhadores e empregados nos colegiados 
dos órgãos públicos em que se_us interes
ses profisslonahf ciu previdenciários se
jam objeto de discussão e Qelíberação." 

Essa participação hoje ínexiste no âmbito 
das Instituições de PreVidência Social, e apre
senta-se meramente simbólica- porque não 
paritária-na gestão do FGTS e-do PlS-Pa.sep. 
Assim sendo, urge criar mecanismos legais 
e institucionais que propiciem uma real cc
responsabilidade entr.s:. g Estadq, _os_ empre
gados e os trabalhadores na formulação de 
políticas _e n~_gestão operacional desses orga-
nismos públicos. . . 

Estes, pois, fundamentos da presente inicia
tiva que objettva dar pronta eficácia a um man
damento constitucional do maigr alc.;tnce so
cial. 

Sala das SessÕE:s_._10 de ___ agosto de 1989. 
-Senador Marco Ma<:íel. 

LEOISLAÇÁO C!T ADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- O projeto lido será publicado e remetido 

· à comissão competente. 
- - -- -

· COMPARECE<1 t>WS OS SRS. SE!YAOO
RES: 

_Carlos De'Carli- Ronaldo Aragão- AI.mir 
Gabriel - Hugo Napoleão - Ruy Bacelar -
lt:Jmar Franco -::Jorge Bomhause"n;. 

, O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Disc_ussão, em turno único_, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 54, de 19&9, de auto· 
ria do Senador Maurício Corrêa. que dis
põe sobre a alienação de iméveis residen-

. c!aiS de propriedade da União, das e_ntida
des da administração federal e das funda
ções· públicas, localizados no Distrito F~-
deral, tendo . _ .. 

-- PARECER, sob n~ 140, de 1989, da c;o
mtssão 

-de Constituição, Justiça e Odada
nia, favorável ao projeto e às Emendas 
n<JS 4, 8, 10, 11, 13_, _ _14 a 17, c_om sube
m:enda_ à Emenda n~ 9; contrârio às çle 
nQ$ 2, 3, 5 a 7 e 12; e pela prejudicialidade 
da de n" 1, com voto _vencido do.s Sena
doreS Jcião Menezes e Leite Chaves. 

Sohre a me-Sa; emendas que serão lidas pelo 
Sr. 19 Secretário. 

Sá? lidas as seguintes 

EMEf'IDAS (DE PLEl'IÁRIO) OFERE
CIDAS AO PROJETO DE LEI DO SENA
DO N' 54, DE 1989, DE A(JTQR!A DO 
SENADOR MAURICIO CORRÊA, QUE 
DJSPÕESOBREAALIENAÇÃODE!ft1Ó
_VEIS RESIDENCIAIS DE PROPRIEDADE 
LM UNIÃO. DAS ENTIDADES DA ADMI
NISTRAÇÃO FEDERAL E DAS FUNDA
ÇÕES_PÚBUCAS, LOCALIZADOS NO 
DISTRITO FEDERAL 

EMENDAN' 18 
(Substitutivo) 

Substitua~se o projeto pelo seguinte: 

DispÕe sobre- a_: àlienação de_ imó
veis residenciais de propriedade da 
OniãO~--dil!s entidades da administra~ 
ção federal. localizados no Distrito 
Federal. 

-tfCOhgfesso Nacional decreta: 
Art. 1 o A União poderá alienar os imóveis 

...................................... ~---~-- _. residenciais lo<:alizados no Distrito Federal de 

· ArL 1 O. É ass_egurada a participação dos tra· 
balhadores e_empregadores nos colegiados 
dos órgãos públicos em ·que seus interesseS 
profissióhai_s __ óu_ ·previdenciários sejam objeto 
de discussão e deliber.ação. _ 

sua propriedade, do fundO Rotativo Habita
cional de i3rasilia (FRHB) oi.t de entidades da 
administração indireta, atendidos os seguintes 
requisitos: 
I-a alienação será feita por um :dos pro

cessos lidtatórios previstos-na legislação espe-
·································---·~--~~ciflcá• 

D _:_ocorrendo empate de propostas terá 
preferência na aquisição o atual ocupante do 
imóvel, se a o<::upação for legal; 

(À Comiss8o de Assuntos Sociais -
competênc_i.f! terminativa) 

lli-cada pessoa fiSiça ·só poderá habilitar
se para a. aquisição de 1 (um) imôvel e desde 
que nao possua outro imóvel residencial no 
Distrito Federal; 

IV- não poderão participar da licitação 
pessoas jurídicas. 

Parágrafo único:- Não serão objeto de .alie
nação os imóveis administrados pelos minis
térios militares, -pelo Estado-Maior das Forças 
Armadas, pelo Presidência da R-epública, os 
localizados nos setOre,s de habi~çõe? indivi
duais, de chácaras e mansões, e os ocupados 
pelos membros ·do Poder Legis1ativo, do Su
premo Tribunal Federal e dos T ríbunais SUpe-
riores, bem corria aqueles necessários à movi
mentação de seJYidQres do serviço diplomá

. tico, Policia Federal e Fiscalização Tributária. 
Art. ZO A alienação será precedida de pro

messa de compra e venda com cláusula de 
correção monetáriª e reajuste de- prestações 
e do saldo devedor idêntica à dos contratos 
do Sistema Finãnceiro de Habitaçã9. 

§ 1 o O preço mínimo de venda do imóvel 
será fixado a partir de avaliação que peimita 
conhecer o seu valor de mercado. __ 

§ 2~ O prazo de pãgamento nãO- poderá 
ser superior a 15 (quinze anos): - -

§ 3o Se a alienaçao Tor realizada à vista, 
o preço será o constante da proposta vence
dora, sendo a escritura definitiva lavrada em 
nome do comprador._ _ _ _ 

§ 4? As taXas de juros exigíVeis nos contra
tos de que trata o C!lput deste artigo serão __ 
as mesmaS utilizadas pelo SiStema Financeiro 
de Habttação. 

§ 5° Para a aquisição de que trata a pre
sente lei, o comprador poderá fazer, uso do 
saldo da sua-conta vincJ,t]ada ao FGTS (Fundo 
de Garantia por TempO de Serviço) ou do 
PIS/Pasep. - -

§ 6" O pagamento mensal das cotas de 
am~ç:ã? e juros_~erá ~cr~scido çie: 

a) prêmiÕ de seguro correspondente à co
bertura dos riscos -definidos na Apólice Com
preensiva Especial para o Plano Nacional de 
Habitação, efetuada a sva cobrança em çiuow 
décimos; 

b) taxa de administração do Contrato de 
1% (hum por cento) sobr_e o valor das presta-
ções. -

Art. 31 Os processOs referentes aos _imó
veis, após instruídos pelas entidades proprie
tárias, serão remetidos à Caixa EconômicaEe
deral, à qual caberá a administraçãO dos conw 
tratos, nos termos desta lei. 

Art. 4n A prornes_sa de compra e venda 
dar-se-á, obrigatoriamente, no prazo de 30 
(trinta) di~ conta_dos da abertura das prOpos
tas. 

Art. 51 As-taxasdeocupaçõesdosimóvels 
residenciais .de propriedade da União, das enti
da4_es da Administração Federal e das funda_· 
ções públicas, localizados no Distdto -Federal 
não--alienados correSPonder.So, a partir da pu
blicação desta lei, a 30% do valor do aluguel . 
segundo os preços do mercado imobiliário, 

_ fix_aà_o pela Sucad. 
Art. 6~ As receitas provenientes dos con

tratos relativos aos imóVeis a que se refere 
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esta lei pertencerão à entidade promitente
vendedora. 

Art 79 O Poder Executivo regulamentará 
esta lei, dentro de 60 (sessenta} dias da sua 
publicação. 

Art. 89 Esta lei entra em Vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 9" Revogam-se as -disp-osições em 
contrário. 

Justificação 

A alienação de bens da União, segundo prin
cípio constitudonal, será feita mediante pro
cesso de licitação pública que assegure iguaJ
dade de condições a todos os concorrentes. 
O substitutivo apresentado tem esse objetivo. 

Outra correção·qcre·oferecemos é a retirada 
dos imóveis do DF do rol daqueles incluídos 
no art 1 o do Projeto pois, salvo melhor jufzo, 
o poder de aRenação de ·bens do DF é do 
próprio DF; se a União o ftzer, estará ferindo 
o princípio de autonomia dos estados e do 
Distrito Federal, um dos fundamentos da 
Consb1uição Federal. 

O substitutivo que oferecemos ao projeto 
sana essas falhas _essenciais. 

Por outro lado privilegia-se o atual ocupante 
no caso de_ empate de propostas. 

Inclui-se a possibilidãde de saque, também, 
do PIS/Pasep para efeito de amortização das 
prestações. 

Cons[deramos ·que os elementos inseridos 
como procedimentos de avaliaçáo dos imó
veis são prejudiciais aO património público. 
Assim, a sua eliminação do texto se faz absolu- · 
tamente necessária. 

Outra inovação fundamental é a que Se refe
re à alteração das taxas de ocupação desses 
imóvefs, tornando-as consentânea com a rea
lidade imobiliária da cidade e do País. 

As outras modificações foram decorrência 
dessas já descritas. 

Nestes termos, não vemos para não apro
varmos o Projeto, que virá, sem dúvida, contri· 
buir para reduzir as dificuldades de caixa dos 
órgãos interessados. -- -

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1989. 
-Senador Jutahy Magalhães. 

EMENDAN• 19 
(Substitutivo) 

Art. 1 '? Os imóveis residenciais funcionais 
situados no Distrito_ Federal, de propriedade 
da União, -da administração -direta e de funda
ções supervisionadas, bem como daqueles in
corporados ou vinculados ao Funda Rotativo 
Habitacional de Brasília"- FRHB, serão aliena
dos na forma do disposto nesta lei. 

Parágrafo único. -A alienação de que trata 
esta lei dar-se-á obrigatOriamente, no prazo 
máximo de 180 (Cento" e. oitenta) dias a partir 
da opção de compra efetuada pelo legítimo 
ocupante. 

Art. 2~- Não serão objeto de alienação os 
imóveis residenciaíS Oficiais, inclusive os que 
estejam localizados nos Setores de Habitação 
Individuais, de Chácaras e de Mansões, bem 
assim os imóveis r,i!sidenciais sob admiriis
tração ou responsabilidcide _da Presidênda e 

Vice-Presidência da República, na forma do 
-Decreto n~9õ.633, de I~ de setembro de 1988, 
os servidores militares dos Min!stérios da Mari
nha, do Exército e da Aeronáutica, dos ocupa~ 
dos por servidores do serviço exterior de que 
trata_a Lei n9 _7.501, de 27 d~junho de 1986, 
e pelos-Membros do Poder Legislativo. 

Ar( 39 Poderá habi!itãr·se à compra dos 
imóveis o servidor público que preencha, cu
mulativamente, os seguintes requisitos: _ 

a) seja legítimo ocupante do imóvel funcio
nal e nele resida na data da publicação desta 
lei; 

b) conte ou venha a contar mais de 3 (três) 
anos de residência no imóvel funcional que 

_ocupa; 
c) mantenha vínculo permanente com as 

entidades menciona9as no art. 1 ~. ou tenha 
se aposentado nesta condição; 

d) pague regularmente as taxas de ocupa
ção e conservação. 

Art. 49 O beneficio desta lei é" extensivo 
ao cônjuge, por superveniência de viuvez, aos 
dependentes e à companheira do ocupante 
amparada pela Constituição, incluitido·se no 
cálculo da renda familiar o valor da pensão 
resultante das contribuições previdenciárias 
do servidor fa1eddo. 

Art. s~ Se o servidor ou seu cônjuge ou 
sua companheira amparada pela Constituição 
for proprietário, promitente-comprador, usu· 
frutuário, titular de direito real de uso, cessio
nário ou prciril.Iferite~ce5Sionári6 de ouiro Unó
vel residencial locaJizado no Distrito Federal, 
tefá _o prazo de 180 (cento e oitenta) dias eDil
ta dos da assinatura da promessa de compra 
e venda referida no art. 7,9 desta lei, para tran
sitir seu domínio definitivo ou renunciar ou 
transferir seus direitos, em caráter lrrevogáveJ 
e lrretratáY.eLO_desatendimento a essas condi
çÕeS importará em extinção do direito previsto 
no art. 1 o desta lei, rescindindo-se o respectivo 
contrato de promessa de compra e venda, 
perdendo o servidor as quantias que houver 
pago. 
- -Art, 6? O servidor interessado na compra 
fará sua opção por escrito, no prazo máximo 
de 120 (cento e vinte) dias, contados da publi-
cação desta lei. · 

Art. _79 A alienação do imóvel residencial 
funcional será efetuada à vista ou a prazo; nes
te caso mediante contrato-padrão de promes
Sá de_ compra e venda, por prazo de até 30 
(trinta) anos, observada a idade limite de 80 
(oitenta) anoS para o se[vidor ao término do 
contrato, considerando-se quitado o saldo de
vedor em caso de falecimento. 

§ }0 O servidor, na aquisição do imóvel, 
poderá fazer uso dos recursos de sua .conta 
vinculada ao Fundo de Garantia do TerOPo 
de Serviço - FGTS. 

.§ 2~ Os saldos devedores e as prestações 
mensais dos imóveis serão corrigidos nos 
mesmos percentuais dos reajustes salariais 
concedidos aos servidores públicos, proces
sando-se as a1terações60 (sessenta) dias após 
a entrada em vigor dos novo.s,níveis de retri-
buição. . ' 

- § 39 Não deverá exister saldo devedor, pa
gas as prestações pactuadas. 

Art. & O preço de venda do imóvel r~si
dencial será fixado a.partir de laudo de avalia
ção que permita conhecer o seu valor atual. 

§ 1 >? Na avaliação dos imóveis será utilizaK 
do o método_ de reposição, de acordo com 
os procedimentos geralmente aceitos peJa en
genharia de avaliação. 

§ 29 O laudo de avaliação deverá ser obje
tivo, claro, conciso e fundamentado, devendo 
oferecer, em especial, os seguintes elementos: 

a) especificações básicas do pr~jeto do 
imóvel, que permitam identificar o tipo, a 
quantidade, a qualidade dos materiais e a 
mão~de-obra, necessária à construção; 

b) custos básicos do projeto de engenharia; 
c) fatores de depreciação, em função do 

estado de conservação e da idade da constru
ção, utilizados para correção do valor do imó
vel novo;-

d) memória de cálculo, constando, neces
sariamente, as fontes utilizadaS para apuração 
do custo unitário por m2 de construção; e 

e) fração ideâl de t~rreno, nos petcent~:mis 
de 15 a 20% sobre o valor de avaJiação-da 
área construída, considerada a localização do 
imóveL 

Art. 99 Os pi-ocessos de venda dos imó
veis, após i.nstruídos pela entidade alienante, 
serão remetidos à Caixa Econ6mica Federal, 
a qual, mediante convênio, caberá a avaliação 
dos imóveis e a administração dos contratos, 
obedecidas as normas desta Lei. 
- Art. 1 O. - A taxa de juros do imóvel vendido 
a prazo será de 6% (seis por cento) ao ano, 
e o vãior da prestação mensal não poderá 
uJtrapassar 30% (trinta por cento) da renda 
familiar. 

Art. 11. O pãgamento mensal das cotas 
de amortização e juros será acrescido de: 

1-Prêmio de seguro correnspondente à 
cobertura dos riscos definidos na Apólice 
Comp-reénsivâ Especial para o Plano Nacional 
de Habitação, efetuada a sua cobrança em 
duodécimos. 

U-Taxa de Administração do Contrato de 
1% (wn por cento) sobre o valor das presta
ções. ~ . . 

Arl 12. A transferência de direitos relati
vos à promessa de compra e v.enda de imó
veis, de que trata esta Lei, sO--poderá: ser feita 
a servidor público e após 3 (três) anos da 
assinatura do contrato. 

Art. 13. Os imóveis res1dendals de pro
priedade das fundações instituídas por lei, 
mesmo_ os ocupados mediante contrato de 
aluguel, somente serão alienados, na forma 
desta Lei, a servidores integrantes dos quadros 
dessas entidades. 

Art. 14. O produto da alienação dos imó
veis de que trata esta Lei será depositado na 
Caixa Económica F~deral, em. conta vincu
lada, destinada à construção de moradias pc
puJares, no Distrito Federal. 

Art. 15. Fica o Poder Executivo autoriza
do a proceder a alienação de imóveis residen
ciais funcionais de propriedade da União, das 
entidades da- Administração Federal e das 
Fu..nd~çqel> Públicas federa_is, localizados nos 
Estados ou Territórios Federais, aplicando, no 
que couber, as disposições desta lei. 
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Parágrafo ónico. O produto da alienação 
dos imóveis de que trata este artigo será depo
sitado na Caixa Econômlca Federal, em co_nta 
vinculada, destinado à construção de mora-_ 
dias populares nos respectivos Estados ou 
Territórios Federais em que estiverem situa
dos. 

Arl 16._ Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

O projeto pretende desonerar os cofres pú
blicos das crescentes despesas que vem tendo 
com a ocupação por servidores públicOs dos 
imóveis funcionais, instituídos, justificada
mente, à época em que se buscava a consoli
dação da Capital da República no Planalto 
Central do País. -

Naquele tempo, como se recorda, as resis
tências eram de toda ordem à mudança da 
capital e só com a criação de incentivos espe
ciais e _outros prMiégiõs- como o da famosa 
''dobradinha", por exemplo, -foi possível 
atrair os servidores iildispensávels ao funcio
namento da máquina administrativa, os quais 
estavam lotados, especialmente, nos grandes 
contras urbanos. 

Quase trinta anos depois da inauguração 
da Nova Capital já não se justificam mais 
quaisquer privilégios, até porque o importante 
hoje é inverter o fluxo migratório, desestimu
lando-se todo e qualquer atrativo ou facilidade 
para que novas levas humanas demandem 
ao Distrito Federal. Dispensável lembrar aqui 
os terríveis problemas sociais __ e de infra-es
trutura com que já debatem não só as cidade.s
satélites mas também o próprio Plano Piloto. 

A crise da ordem econômica com que se 
debela o Pafs impõe coragem política para 
que se retir_e_ do Poder Público todo encargo 
vinculado a privilégio. A crise financeira da 
União não lhe permite continuar subsidiando 
situações como essa dos imóveis_ funcionais, 
atrás da qual atua ativamente poderosa engre
nagem que transforma essas residências em 
reféns dos interesses de prestadores de servi
ço, fornecedores, reformadores e quejandos 
- todos agindo, em muitos casos, com a 
cumplicidade de fiscais da administração. 
Quem não quer a venda dos Imóveis funcio
nais está comprometido com a imoralidade 
ou, ingenuamente, não percebe a imoralidade 
gritante dessa situação. 

A presente emenda substitutiva, além de 
pretender melhor ordenação dos dispositivos 
contidos na redação final da Comissão d~ 
Coristituição, Justiça e Cidadania, emprestan
do-lhe um estilo de linguagem mais adequado 
à nomenclatura adminisb"ativa, é fruto de refle
xãO sobre algumas sugestões que nos foram 
oferecidas por abailizadas fontes, inclusive do 
Judiciário. - -

Seguimos, portãhfO, ·a linha-mestra dó -que 
foi decidido pela cc;;·acrescentando-lhe, COK 

mo quid novis. disposições que nos parecem 
mais coadunadas com o escopo do projeto, 
que é o de propiciar a alienação dos imóveis 
residenciais funcionais. 

Dentro desse _aspecto, procuramos ressal
var situações exC_epcionais como-a das autori
dades que, em razão do cargo, são obrigadas 
a residir em imóveis oficiais ou por outras ines
condíveis razões de segurança. 

Ente"Jldemos, no entanto, que aos Membros 
do Poder .,Judiciário não deve ser obsticulada 
a venda. . 

No que concerne à permissão da venda ao 
seiVidor que conte ou que venha a C.OI).tar mais 
de três anos de residência no imóvel funcional, 
a emenda atende um dos princípios gerais 
que nortearam o projeto, qual seja, o entendi
mento de que Brasília não necessita mais de 
manutenção de imóveis funcionais para abri
gar a Administração Pública Federal. 

Se as~im não procedermos, os imóveis com 
ocupação inferior a tiês anos pennarieceriam 
às e;<pensas da União, e certamente deman
dariam novo diploma legal para o mesmo fun 
a que se propõe o projeto. 

Pretende-se com a emenda promover a alie
nação dos imóveis funcionais "diretarnente" 
pelas entidades proprietárias, mencionadas no 
caput do art. }9. 

Não se vai criar ct>m a proposta, um novo 
sistema de venda de imóveis no País, uma 
vez que o Projeto de Lei contempla a partici
pação competente da Caixa Económica Fede
ral na realização e administração dos contra
tos_._ os éUsto.S dessa, participação serão pagos 
pelos adquirentes. 

O projeto de lei contempla, como um dos 
principais objetivos, a 'redução do déficit públi
cõ, -sem~ contudo, ampliar os problemas so
ciais. . - . .: .. 

A redução do déficit pUblico-será obtida Via 
enxugamento da atividade imobiliátia do Go
verno-e-conseqü-ente redução das despesas 
mensais, hoje calculadas em 1 (hum) milhão 
de cruzados novos. O repasse dos recursos 
de alienação, pelo Sistema Financeiro de Ha
bitação, de uma só vez, poderá inviabilizar a 
venda, pela própria indisponibilidade desses 
recursos. . . 

No campo social, estaremos _agravando a 
questão- habitacional, p_ois seriam desviados 
recursos do S F H, de captação onerosa, e 
que em princípio deveriam ser destinados à 
construção de novas habitações populares. 

Quanto aO disposto no art. 14 do presente 
Substitutivo, o que se pietende é assegurar 
aos servidores de fundações, como a Univer
sidade de Brasília, por" exemplo, os direitos 
desta Lei, CôfiSiderando-se que mencionadas 
elltidã:áes possUem imóveis não classificados 
comO oficiais e neni fUndohais, ma·s qtie são 
_de_stinados a aluguel inclusive a terceiros, es-
tranhoS aos Seüs quadros de servidores. 

-Construídos, também com dinheiro públi
co, esses imóveis, ocUpádos como são e ad
ministrados como têm sido até por empresas 
imobiliárias particulares, oneram do mesmo 
mo-ao -o erário em razão dos desgastes que 
a renda auferida dos aluguéis tem sido sempre 
insuficiente para suprir. 
- Objetiva-se, ao mesmo tempo, consoante 

o _espírito social que norteia nOsso projeto, am
parar os servidores dessas fundações, confe
riridO-lhes.. Q dire.1t0 ·ae- aquisição dos imóveis 

de que sejam ocupantes e, não o sendo, da
queles que Venham a ser_desocupados na for-
ma da legislação do inquilinato. - _ 

De resto, a emenda ora apresentada sob 
a forma de substitutivo alcança ainda dois efei-
tos: - • . ' __ ._ . 

a) autorizar o Poder ExeCUtivo a_ alienar 
também os imóveiS residenciais funciOnais Si
tuados nos Estados 'e Tenitórios; 

b) destinar _a reçeit~ prqVeniente da aliena
ção à construção de moradias populares. 

é: a justificaçãO da presente emenda substi
tutiva, Q'ue esperamos seja acOlhida. 

Sala das SE!ssões,_lO de agosto de 1989. 
-Senador Maurfc!Q CbiTêa. - -

. • EMENDA N• 20 
(Substitutivo) 

O ConQiesSO Nacional decreta; 
Art. 19 Fica autOrizado _o Poder Público a 

alienar os -imóveis de que trata esta-lei, noS 
seguintes te_rmos: 

I - assegura ao atuai ocupante de imóvel 
residencial funcional localizado no Distrito Fe
deral, de propriedade da Uiliã:o, do Fundo Ro
tativo -Habitacional_de_ Brasíliã-FRHB; do Dis
trito Federal, ou de entidades da Administra-. 
ção lndireta, inclusive Fundações institUídas 
por lei, o direito de adquiri-lei, desde que aten
djdos -os seguintes requisitos: 

a) que o ocupante seja servidor público de 
uma das entidades mencionadas no caput
deste inciso, excetuados aqueles que exerçam, 
exclusivamente, cargó ou emprego em comis
são, função de confiança ou função de direção 
ou ~inda d_e aS,Séssoramento .superior dessas 
entidadeS; -

b) .que o servidor resida ou _venha a residir 
no imóvel durante pelO menos (cinco) anos 
consecutivo~ ou ve.pha a se aposentar nessa 
condição; 

_c) que a oc_upação seja legítima; e 
d) que as taxas de ocupação e conservação 

estejam sendo pagas regu1arm_ente_. 
Parâgrafo únicO. Não serão objeto da alie

nação de que trata esta lei, as residênCias ofi~ 
dais- e- os- imóveis- residenciais funcionáis, lil
dusive os que-estejam localizados nos Setores 
de Habitaç_ão Individuais, de Chácaras e de 
Mansões, bem assim os imóveis residenciais 
funcionais' sUjeitos à reserva ·ou restrições es
peciais, sob administraÇão 'ou responsabilida
de da Presidência~ Vice-Presidência da_ Repú
blica, na forma do Decreto n~ 96.633, de 1 o 

de setembro de 1988, dOS Ministérios Militares, 
bem assim os ocupados pelos inembros do 
Poder Legislativo. 

Art. 29 A alienaçãó será precedida _de pro
messa de _compra e venda. 

§ -19 Opreçodealienaçãodoimóvelcor
responderá ao seu cusio- atualizc;~.do na data 
da promessa de compra e venda. 

§ 29 O praici do fmanciamento não será 
superior a_ 30 (trinta) anos. 

§ 39 O valor da prestação mensal não po
derá ultrapassar a 30% (trinta por cento) da 
renda familiar dO séfvidor adquirente. 

§ 49 A.s taxas de juros exigíveis nos finan
ciamentos_ não Ultrapassarão de 6% (seis por 
cento) ao ano. 
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§ 5° O saldo devedor e as prestações 
mensais do imóvel serão reajustados na mes
ma proporção dos reajustes salariais dos servi
dores públicos civis. 

§ 6~ O reajuste de _que trata o parágrafo 
anterior ocorrerá 60 (sessenta) dias ãp6S a 
data do início da vigência dos novos valores 
de retribuição. 

§ 7o Uquidadas todas as prestações pac• 
tua das, será extinto o saldo devedor por ventu
ra existente. 

§ a~ Para _a aquisição _de que trata a pre
sente lei, o servidor público civ~ poderá fazer 
uso ·do soldo da sua conta vinculada ao FGTS 
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 
ou ao PASEP (Plano de Assistência ao Servidor 
Público). 

§ g~ O pagan1erito- dãs prestações men
sais será acrescido de prêmio de seguro anual 
correspondente à cobertura dos riscos defini
dos na Apólice Compreensiva Especial para 
o Plano Nacional de Habitação, efetuada a sua 
cobrança em duodédmos. 

Art. 3~ A promessa de compra e venda 
dar-se-á, obrigatoriamente, no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados da opção de 
aquisição, manifestada pelo legítimo ocupante 
até 90 (noventa), _dias da data da publicação 
desta lei ou da data em que o legítimo imóvel 
completar o prazo de ocupaçi'lo previsto na 
alínea b, do inciso I, do artigo 1 ~ desta leL 

Art. 4~ O benefício _desta lei é extensivo 
ao c6njuge do legítimo oçupante, por superve
niência de viuvez, ou à _companheira ampa
rada por lei, não podendo a prestação mensal 
ultrapassar a 30% (trinta por_ cento) do valor 
da pensão resultante das contribuições previ
denciárias do servidor falecido. 

Art. 5o Se o servidor ou seu cônjuge, ou 
sua companheira amparada por lei, for pro
prietário, promitente-comprador, titular de cü
reito real de uso, cessionário ou promltente
cessionário de outro imóvel residencial locali
zado no Distrito Federal, terá o prazo de 180 
(cento e oitenta) dias contados da assinatura 
da promessa de compra e venda referida no 
artigo 2° desta lei, para transmitir seu domínio 
_definitivo, renunciar ou transferir seus direitos, 
em ~aráter irrevogável e irretratável. O desa
tendimento a essas condlçôes_ importará em 
extinção do direito previsto no inciso I, do artio 
]9 desta lei, rescindindo-se o respectivo con
trato de promessa de compra e venda, perden
do o servidor as quantias que houver pago. 

Art. 6~ O produto da alienação dos imó
veis de que trata esta lei será depositado na 
Caixa Económica. Federal, em coi-lta vincu
lada, destinado à construção de moradias po
pulares no Distrito Federal. 

Art. 7~ A transferência de direitos relativos 
à promessa de compra e venda de imóveis, 
de que trata esta lei, somente poderá ser feita 
após 5 (cinco) anos da assinatura do contrato 
e apenas a senidor público. 

§ P Nos contratos de promessa de com
pra e venda e na matrícula do imóvel no Regis
tro Imobiliário, serão inteiramente transcritas 
as disposições desse artigo. 

§ zc Ainda que_ o saldo devedor tenha sido 
integralmente quitado antes de findo_ o prazo 

de amortização contratado, a cessão ou trans
ferência_ de direitos ou a a1ienação de imóvel 
adquirido na forma desta lei, também somente 
poderá ser feita a servidor público. 

§ 39 É vedado ao adquirente do Imóvel, 
sob pena de nulidade, outorgar preocupações 
que contenham poderes para alienar, assinar 
escrituras, transferir ou ceder direito, domínio, 
posse-ou ação-. 

§ 4~ Iniciada a venda de que trata esta 
lei, todos os edifícios em que se situem imó
veis sujeitos à alienaÇão, -serão administrados 
por condomínios, a serem instituídos nos ter
mos da Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 
1964, devendo a instituição se dar no prazo 
de até 180 (cento e oitenta) dias, contados 
da primeira alienação. 

Art. 8? Esta lei entra em vigor na data da 
sua publtcação. 

Art. 9~ Revogam-se as disposíções em 
contrário. 

Justificação 

Merece louvor a iniciativa do projeto de lei 
em questão, sobretudo pela oportunidade do 
momento em que foi apresentado, guando 
razões de natureza econôrnico-financeira e so
cial, sobejamente conhecidas de todos, reco--· 
mendam a alienação dos imóveis residenciais 
no Distrito Federal, pertencentes às entidades 
goVernamentais. 

Contudo, se o espírito do projeto de lei, co
mo visto, é o de propiciar-se a alienação des
ses imóveis a seus legítimos e permanentes 
ocupantes, há que se imprimir tratamento 
mais técnico à classificação dos imóveis resi
denciais de propriedade dos entes federais. 

Daí a sub~ncial modificação que se p-ro
põe na estrutura do projeto. Só assim evitar
se-á injustificável casuísmo ali contido, como 
depois se verá. --

Em primeiro lugar, convém deixar claro 
_que, excetuados aqueles que exerçam, exclu
sivamente, cargos em comissão, terão direito 
à aquisição os servidores efetivos e/ou vitalí
cios que, eventualmente, também E:stejam no 
exercício de cargos ou funções de direção, 
_em comissão, de confiança ou de assesso
ramento. 

--- Também merece modificaÇão o item n do 
artigo 1 c da proposição, pois, a prevalecer_ a 
permissão de exigência de tempo mínimo de 
3 (tr~s) anos de ocupação do imóvel, pare
ce-nos um espaço .de te111po muito curto, e 
ainda que o servidor já aposentado tenha esse 
direito, indo contra norma jurídica estabele
_cida pelo ex-Tribunal Federal de Recursos
TFR (:ver Súmulas_deJurisprudência, Súmula 
n" 157, de 13 de junho de 1984 e Decreto-Lei 
no 76, de 21 de novembro de 1966 e Decreto 
n° 8"5.633, de 8 de janeiro de 1981). 

Assim é que o Decreto-Lei n"' 9.760/46, que 
dispõe sobre os bens da União, de há muito 
já distingue os imóveis residenciais oficiais dos 
imóveis residenciais funcionais. Enquanto que 
os_ primeiros destinam-sé à residência obriga
tória _de altos dignatários da República, por 

-motivos .de permanentes segurança e assis
tência (arts. 76, 11 e 80), os segundos podem 

----~-~---

ser ocupados por outras autoridades ou servi
dores, em caráter voluntâri_o (art. 86, [ e J[). 

Por isso é que, no presente substitutivo, pro
põe-se a adoçãd de critério mais impessoal 
para a classificação dos imóveis residenciais, 
de tal modo que as residências ufidãis sim· 
plesmente não poderão ser alienadas a seus 
ocupantes, enquanto que, em relação às_uni
dades habitacionais funcionais, existe essa 
possibilidade, com as exceções· ditadas pela 
natureza temporária da ocupação. 

Outro dispositivo a merecer modificação é 
o artigo 2~ do proJeto, com objetivo de evitar 
a menção a determinado índice_ de Correção 
monetária, em momento de constantes modi
ficaç6es na área ecOnómica. 

O presente substitUtivo, éldemais, incorpõra 
o artigo a~. como proposto pelo eminente Re
lator, que manifesta justificável preOcupação 
com a especulação imobiliária que a ali_enc:~ção 
dessas unidades habitacionais poderia ense
jar. 

Sal~ das Sessões, 1 O de agosto de 1989. 
-Senador João ftfenezes. 

EMENDAN"2l 

Dê~ se ao parágrafo único do art. 1 Q do -p[S 
h" 54 a seguinte redação: 

Arl 1 Q.. ···-··-···--·····-·--·----··--- -

"ParágrafO único. Não serão objeto 
de alienação os Imóveis administrados 
pelos ministérios militares, pelo Estado
Maior das Forças Armadas~ pela Presi
dência da ~epública, os localizados nos 
Setores de Habitações Individuais, de 
Chácaras e ManS6es, e os ocupados pe
los membros do Poder Legislativo, dõ Su
premo Tribunal Federal, dos Tribunais 
Superiores e do Serviço Exterior Brasi

·leiro (Lei n" 7.501186f. 

Justificação 

À semelhança dos militares, os funcionários 
do Ministério das Relações Exteriores estão 
constantemente sendas designados para 
cumprir missões de ~aráter permanente fora 
de _Brasília. No caso dos servidores do ltama
raty,· essa rotação Se faz entre a Secretaria d~ 
Estado_em Brasília e as missões diplomáticas 
e representações consulares no exterior. 

2. A permanência dos fundõtlários que in
tegram o SeiViço Exterior Brasileiro em mis
sões permanéntes fora do País o_Qedece a pra
zos estabelecidos pela lei n~ 7.501/86. Esses 
prazos são variáveis de acordo com a cate
goria do funcionário, mas poder-se-ia dizer 
que, em mé-dia, esses servidores _são desig· 
nados alternadamente para peliodos de seiS 
anos no exterior e quatro em Brasília. 

3. Essa rotatividade, característica básica 
dos funcionários do Serviço Exterior Brasilei
ro, impede a esses servidores a criação_ de 
raízes mais permanentes na --capital Federal. 
Nesse contexto, a existência de apartamentos 
funcionais permite a-ci Ministério da$ Relações 
Exteriores resolver os problemas =de riatureza 
habitacional inerentes à própria carreira de 
seus funcionários. 
- 4. Por essas razões, considera o ltamaraty 

recomendável que seja examinada pelo CÕn-
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gresso a sugestão de emenda ao parágrafo 
único do artigo 1 ~ do Projeto de Lei n• 54, 
de 198_9, submetida-a SegUii: 

"Pãrágrafo únicO. N'ão serão objeto 
de alienação os imóveis administrados 
pelos ministérios militares, pelo Estado
Maior das Forças Armadas, pela Presi
dência da República, os localizados nos 
Setores de Habitações Individuais, de 
Chácaras e Mansões, e os ocupados pe
Jos membros do Poder Legislativo, do_ Su
premo Tribunal Federal, dos Tribunais 
Superiores e do Serviço Exterior Brasi
leiro (Lei 7.501/86)". _ 

Sala das Sessões, 10 do agoSto- de 1989. 
-Senador Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Em discussão ·a projeto e as emendas. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

EnCerrada a discussão, com emendas, a 
matéria volta à Comissão de Constltulção,Jus
tiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-ltem2: 

Projeto de Lei da Câmara nt> 148, de 
1984, (n9 401/79, na Casa de origem), 
que altera a redação do art._ 3t> da Lei 
rt' 6.243, de 24 de_ setembro de 1975, 
que regula a situação do aposentado pela 
Pre:vjdência Social que volta ao trabalho 
e á do segurado que se vincula ao seu 
regime, após -completar 60 (Sess~-nta) 
anos_ de idade. _ 

A Presidência, hos termos do art. 334, çjJínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 

· n9 58, de 1989, da Comissão de Con'stltulçao, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 148, de 1984. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Item3: 

Projeto de Lei da Câmara no 149, de 
1984 (n9 322/79, na Casa de origem), 
que introduz alterações no art. 39 da Lei 
n9 3.807, de 26_de agosto de 1960. -
Lei Orgânica da. Previdência Social. 

A Presidência, nos termso do art. 334, aliena 
a, do Regimento Interno, conforme o Parecer 
n9 58/89, da ComiàSào de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, decl"ara prejudicado o Projeto 
de Lei da Oimara no 149, de 1984. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao arquivo, feita a devida comunicação à 
Câmãra dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro) 
-Item4: 

Projeto de Lei do Senado n" 35, ·de 
· 1988 - COriij)lementar, de autoria do 
Seriador Nelson Carneiro, que introduz 
modificação na Lei ComPieinentar n~ 26, 

de 11 de setembro de lfÍ75, que unificou 
_ o PI$-Pasep. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, âo Regimento Interno, e conforme o Parr;:cer 
-n~ 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça "e Cidadjlnia._ declara prejudicado o 
Projeto de Lei dO Senado n~ 35, de 1988 -
Coinpleméitar. (Pausa.) -

N_~_p havendo ObJes.~º- sJ.Q_Pie1_1~rio, a mcrtéria 
irá ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Conc;_edo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC.Pfoil-uncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre· 
sidente, Srs, serlãdõres; neste momento, OCU· 

po a tribuna desta Casa, para manifestar mi
nha solidariedade aos suinocultores dos Esta
dos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grarlde 
do Sul, revoltados contra a importação de carM 
ne suína, autorizada, pelo governo no segundo 

··-seme-Stre de 1988 e prorrogada, recentemen-
te, até ao final deste mês de agosto. 

Tal atitude do Governo Federal está criando 
-sétios problemas e poderá desencadear mais 
uma crise na suinoCU!tura brasileira. 

De acordo com dados fornecidos à impren
sa pelo Sindicato das Indústrias de Produtos 
Suínos do Estado do Rio Gréinde do 'Sul, já 
entraram no País 22 mil toneladas de carne 
suína, importaâa por grandes frigoríficos de 

-sãntã cat.anna,-Paraná e São Pau16, e-deverão 
entrar mais 38 mil- toneladas, em Virtude da 
prorrogação, até 31 de-agosto, da licença de 
importação, o que aumentará ainda mais a 
já forte pressão da oferta de carne, aviltando 
os -preçoS internos e desestimulando os cria
dores nacionais. 

~estranho, Srs. Senadores, que tenha-Sido 
autorizada a importação de carne suína, no 
mOiiíehfó em qUe o _Brasil recomeça a expor
tar esse produto, após passar sete anos afi5s
~do_dos negócios com esse setor no mercado 
internacional, por causa do surto da pese afri
C:ãila-qiie Confãfuinou o rebanho brasileiro em 
1978. 

Segundo informações divulgadas pela As
sociação Brasileira dos Exportadores de Carne 
Sufna, a meta, para os próximos seis anos, 
é aumentar em 50% o volume de exportação, 
passando das atua!s 20 rr'til toneladas para 
1-00 mil toneladas em 1994. Com isso, em 
1994, a receita do setor exportador de carne 
sulna será de Us$ 18U milhões, contra os_ 
atuaiS-Us$ 32 milhões. 

Importantes e promiss_ores mercados deve
rão ser conquistados para o Brasil, tais como 
o da Argentina e o de Cingapura, sem consi
derar a reconquista da Comunidade Econó
mica Européia. -

Desde 19~. segundo a já mencionada AsM 
-~&G.daÇao de Exportadores, o mercado domés

ticO convive com um excesso de produção 
desse produto, devendo ser, no corrente ano 
de 1989, de 900 mil a um milhão de toneladas. 

No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
o Q.ovemo Brasileiro autorizou a importação. 

No segundo semestre de 1988, atribuiu-se 
aos -suirioCultores uma parcela de responsa-

bilidade_ pela escalada da inflação. Não foi ouM 
tra a razão pela qual, no final desse mesmo 
ano, o Governo· Federal anunciou a extinção 
do Imposto de Importação para esse alimento, 
com o objetivo de abastecer o mercado com 
a importação e frear o avanço das cotações. 

Convém, rto_entanto, ai'i"alisar com mais cui
dado a hipotética ação perversa do preço -da 
carne suína sobre o custo de vida. Apesar de 
o notidárlo ter sügerido que os criadores usu
fruíram de preços muito altos ein-1988, um 
exame criterioso realizado pelo Instituto Brasi
leiro .de Economia, da Fundação Getúlio Var~ 
gas, revelou que o preço médio real, de janeiro 
a dezembro de 1988, foi 10% superior ao de 
1987, mas, por outro lado, foi inferior em 39% 
ao preço PratiCado em-1986, 3i% eni relação 
a 1985, 36% em relação a 1984 e 25% em-
referência ao preço de 1983:. -

No que diz respeito à lucratividade dos cria
dores, __ o- mesmo estudo detectou que, em 
1988, na região sul, os ganhos foram, em mé
dia, 7,2%-menores em relciçaõ aos anãs _de 
1987, 1986, 1985 e r984. · -

"Em suma - concluí o estudo do Instituto 
Brasileir~? de Econ~mia- é enganoso pensar 
que a atividade suinícola tenha terminado muiM 
to bem o ano que p'assou. Muito pelo contrário, 
todos os seus indicadores econômicos apon
tam na direção de um período financeiramen
te desfavorável, além da queda de 8% estima
da na produção ter contribuido para empali
deCer a particiPação da atividade. dentro da 
pecuáfia bfasileira Como um iodo." 

Enfim,'Srs. Senadores, o horizonte para os 
suinocultores brasileiros não se configura al
vissareiro. As perspectivas são incertas e frusM 
trantes. Particularmente, em face da quebra 
verificada na safra de milho de 1988/89, e 
da dificuldade de prever a recomposição do 
poder aquisitivo dos assalariados. 

Razão têm, portanto Sr. Presidene e' Srs. 
Senadores, os suinocultores do Sul do país, 
ao protestarem contra a importação da carne 
suína. 

É preciso corrigir as distorções com urgên
cia e estabelecer para a agropecuária polítJcas 
governamentais adequadas à realidade nado
ria!, políticas que mantenham o estímulo à 
produção e assegurem o crescimento interno. 
(Mui!o bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Tem a palavra o nobre Senador Pompeu 
de Sousa. (Pausa) 
- S. EJCf aesiste da palavra. 

Tem a palaVra o nobre Senador Jãrbas Pas
sarinho. (Pausa) 

S. Ex• não está presente. 
Tem a pala:Vfa o nobre Senador O lavo Pires. 

(Paus-a) - --
S. Ex• não está presente, 
-se- concordarem, ficam inscritos para falar 

na sessão de amanhã os srs: Senadores Cha· 
gas Rodrigues e Ney Maranhão. 

Ó SR. PREsiDENTE (NelsOn Carneiro) 
- Esgotada a matéria constante da Ordem 
do Dia. - Na presente sessão terminou o 
prazo para apresentação de emendas ao Pro· 
jeto de Resolução n" 47, de autoria do nobre 
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Senador Jamil Haddad, "que dispõe sobre a 
justificação de ausência às sessões nas hipó
teses que menciona", Ao projeto não foram 
oferecidas _emendas. 

De acordo com o. disposto no Regimento 
Interno, a matéria será distribuída às Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania, e 
Diretora, para exame _do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- A Presidência desigria para a sessão ordi
nária de amanhã, às 9 horas, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

MATÉRIA A SER 
DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei d~ C.âro&ra_n~ _180, d_e 1984 
(rf 379/79, na Casa de origem), que atribui 
aos vogais das Juntas de Co_!lcHiação e Julga
mento _a função de_ conciliar os dissidios indivi
duais e dá outras providências. 

-2-

MATÉRIA A SER 
DECLARADA PREJUDICADA ~ 

Projeto de Lei da Câma.r.a n°.J84, de 1984 
(n? 1.5 78/83, na Casa de origem), que inclui, 
no cálculo dos proventos de aposentadoria, 
gratificações de complementação salarial e de 
serviço extraordinário percebidos por servidor 
público na atividade e dá outras providências. 

-3-

MATÉRIA A SER 
DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n~ 41, de 1988, 
de autoria do Senador Nelson carneiro, que 
acrescenta dispositivo à Cons-olidação das 
Leis do Trabalho, estabelecendo_novas exi
gências a serem cumpridas no recibo de paga
mento de salários. 

O SR. PRESIDENTE (N1~Ison Cameir0) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 59 
minutos.) 

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR 
DE TURISMO 

Grupo Brasileiro 

2~ Reunião da Comissão Executiva do 
Grupo Brasileiro da 

Associação lnterparlamentar de Turismo, 
realizada no dia 30 de março de 1988 

11 a Legislatura 

Às nove horas do dia triilta- de março de 
mil novecentcY.i e oitenta e oito, no Gabinete 
do Senhor Senador Rachid Saldanha Derz.i, 
reuniu-se a Comissão Executiva do Grupo 
Brasileiro da Associação Interparlamentar de 
Turismo. Compareceram, conforme Uvro de 

Presençãs: Senador Rachid ~aldanha Derzi, 
Presidente; Senador Francisco Rollemberg, )9 

Vice-Presidente; Deputado Floriceno Paixão, 
29 Secretário; beputadO Francisco Amaral, Te-. 
soureiro; Senador Odaclr Soares e DePutado 
Aloysio ChaVes, Membros Perman~r:!_tes do 
Conselho. Dando inicio aos trabalhos o Se
nhor PresideD.te deterrrfinou a leitura da Ata 
anterior, aprovada sem restrições. Foram 
apresentadas propostas de filiação, Michiles, 
Jornalista Alberto Oblizlner, Assessores Paulo 

-Senador FranciscO Rollemberg; Deputados: 
Mauro Miranda, Agassiz Almeida, Carlos Cot
ta, Eunice Michiles, Paes de Andrade, Oswaldo 
Almeida, Raul Ferraz, Inocêncio Oliveira e 
Amaury Müller. A seguir o Senhor Presidente 
comunicou a Delegação à 7• Assembléia Geral 
da Organização Mundial de Turismo e 14• 
Reunião do Comitê de Membros Afiliados da 
Organização, r-ealizadas em- Madrid - Espa
nha, entre os dias 22 de--setembro e 1"' de 
outubro de 1987. Fizeram parte: Senador Ra
chid Saldanha Derzi - Senador Guilherme 
Palmeira, Senador Gerson Camata, Deputado 
Paes de Andrade, Deputado Paulo Mincarone, 
Deputado Carlos Cotta, Deputado Amaury 
Müller, Deputado Mauro Miranda, Deputada 
EUnice aprovadas por unanimidade dos Se
nhores; Senador Gerson Camata, José Maes
trali e Marialba Mesquita da Fonseca O Se
iihor Presidente comunicou, a segujr, os resul
tados desses encontros. salientando o aprovei
tamento substancial conquistado e a partici
upo Brasileiro, priridpalmente na Reunião do 
.Comitê de Membr9s ~iados, do qual o Se
nhor Rachid Saldanha Derzi, em nome da 
AIDT detém uma vice-presidência. Comuni
cando haver recebido convocação para a 15• 
Reunião do Comitê de Membros Afiliados da 
OMT, a realizar-se em Paris- França, no pró
ximo mês dé maio, a Comissão resolveu del_e
gar competêrlçiã à Presidência pafa designar 
a CleJegaçao rePJesentativa ao encontro, apro
vando ajuda de custo no valor de US$ 
1.200,00 (hum mil e duzentos dólares), be"m 
como-_ passagem aérea na Classe Executiva 
para o trecho Bsb/Rio!Paris!Rio/Bsb. Fo~ ain
da, aprovada a remessa deUS$ 250,00 (du
zentos e cinquenta dólares) para a Asta -
American Society Travei Agen_cy, para_ cobrir 
quota referente ao período de outubro de 1987 
a outubro de 1988. Às 1 Oh 30 min, nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e, 
para constar eu, Paulo José Maestrali, Secre
tário, lavrei a presente Ata que depois de lida 
e aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente e enviada à publicação. 

TERMO DE REUNIÃO 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de_ 
mil novecentos e oitenta e oito, por falta de 
matéria, deixou de s_e realizar a Reunião_ Ordi
nária da Comissão Executiva do Grupo Brasi
leiro da Assocíação lnterparlamentar de Turis
mo. Assim, para constar eu, Paulo José Mae_s
trali, sec-retáfio, lavrei o presente Termo de 
Reunião que, depois de dado ao conhecimen
to da Comfssão Executiva será assinado pelo 
Senhor Presidente e enviado à publicação. 

3~ Reunião (Ordinária) da Comissão 
Q~utiva do (b:upo BrasJieiro da 

~calção lnterparlamentar ~e Turismo, 
realizada no dia 25 de maio de 1988 

11' Legislatura 

Às nove horas do dia vinte e- cinco do mês 
de maio de mil novecentos e oitenta_ e _oito, 
na Sala de Reuniões da Comissão de Relações 
Exteriores do Senado Federal, reuniu-se a Co
rhlssão Executiva do Grupo Brasileiro da Asso
ciação lnterparlamentar de Turismo. Compa
rec~ram, conforme Livro de Presença: Sena
dor Ra_chid saldanha Derzi, Presidente; Sena
dor FranciSCO Rollemberg, 1 ~ Vice-P.residente; 
Deputado José Camargo, 1? Secretário; Depu
tado floriceno Paixão, 2? Secretári_o; Deputado 
Frah.dsto Amaral, Tesoureiro; Senador Oda
cir Soares e Deputado Aloysio Chave~ Mem
bros' Permanentes dO Conselho. ·Ao abrir os 
trabalhos o Senhor Presidente determinOu a 
leitura da Ata da reunião anterior, aprovada 
por unanimidade e sem restrições. Por delega
ção de competência ao Senhor Presidente Ra
chid Saldanha Derzl, em reunião de 30 de 
março passado, foi comunicada a Delegação 
que_ compareceu à 15• Reunião do Comitê 
de Membros Ãfiliados; realizada em Paris -
França,--no início do mês de maio corrente, 
asSii"n constitUída: Senador Francisco Rollem· 
berg, Chefe da Delegação; Senador Ronaldo 
Aragão, Senador José Agripino, Deputado Gil 
Cesar, Deputado_ José Camargo, Deputado 
Gastoni Rkhi, Depu~ do Humberto Souto, De
putado saiUir Achoa, Deputélf!o Henrique 
Eduardo Alves, Deputado Leur Lomanto, As
sessor Wellington Franco de Oliveira e Jorna
lista Gerson de Carvalho Menezes, do Comitê 
de_ finprensa _da câmarã dos Deputados. O 
Senhor Deputado Leur Lomanto, por motivos 
de ordem pessoal, não participou da Delega
ção, tendo devolvido o cheque n? 758518, do 
Banco do Brasll S/A, correspondente ao valor 
d,a ajuda de custo e passagem_ aérea pago 
para o desempenho da_ missão. O SeilhOr Se
nador Frahdsco Rol!emberg, Chefe da Dele
gação que compareceu à Re_união do Comitê 
de Membros Afiliados da OMT, realízada em 
Paris- França, relatou a párticipação da Dele
gação brasileira ao evento, destacando o em
penho de todos os seus- integrantes no acom
panhamento das reuniões e debates. Foram 
apresentadas propostas por unanrmidade dos 
Senhores Deputados Max Rosenmann e Adol
fo Oliveira. Aprovou-se a remessa à Organi
zação Mundial de Turismo, referente à q'uota 
de filiaçãO relativa ao exercido de 1989, no 
valor de US$ 1,000.00 (hum mil dóiares). 
Apr9vada, também, remessa à Asta - Ameii
canan Society Ti .ave! Agency, relativa ao perío
do de oufubfo de 1988 a outubro de 1989, 
no valor deUS$ 250.00 (duzentos e cinqüenta 
dólares). Às 10.30 horas, nada mais havendo 
a tratar, foi ençerrada a reunião e, para constar 
eU, Paulo José Maestrali, Secretário, lavrei a 
presente Ata que depois_ de_ lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente e envia
da à publicação. 
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Termo de Reunião 

Aos vinte ·e nove dias do mês de junho de 
mil novecentos e oitenta, e Oito, -por falta de 
matéria, deixou de se realizar a Reunião OrdiR 
nária da Comissão Executíva do Grupo Bfasi· 
leiro da Associação lnterparlamentar de Turis
mo. Assim, para constar eu, Paulo José Maes
trali, secretário lavrei o presente__Termo de 
Reunião que, depois de dado ao conhedmen· 
to da Comissão ExecutiVa será assinado pelo 
Senhor Pregjdente e enviado à publicação. 

COMISSÃO DO DISTRITO FED~ 
Convocação 

O Exceleii.tíSslino Senhor Piesidente da Co
missão do Distrito Federal, Senador Mauro 
Benevides, convoca os_ Srs. Senadores,. mem
bros da referida ComisSão para a próxima reu
nião, a se realizar terça-feira, dia 15 de agosto, 
às 11:00 horas, na sala de reuniões da Comis
são, Ala Senador Alexandre Costa. 

S_ecretaria da CoffiíSsão, 1 O de agosto de 
1989. - Carlos Guilherme Fonceca, Secre
tátio da Comissão do Distrito Federal. 

14• Reunião, em 15 de agosto de 1989 
Pauta 

Item 1 -Requerimento do Senador Me!ra 
Filho solicitando sejam ouvidos orgãos e enti
dades a respeito da realidade urbana e rural 
do Distrito Federal, para melhor instrumen
talizar os membros desta Comissão, sobre _o 
Projeto de Lei do Distrito Federal N~ 02 de 
1989. 

Item 2 -Requerimento do Senador Pom
peu de souza solicitando sejam convidadas 
diversas entidades, para prestar depoimento 
na reunião extraordinária da Comissão, desti
nada à apreciação do Projeto de Lei do Distrito 
Federal N' 02 de 1989. 

Item 3-Ofício dO-Sinaícato da Indústria 
Civif do Distrito Federal, sugei:fndo nome"S de 
pessoas representativas da Comunidade de 
Brasília, para serem ouvidas sobre a criação 
do Plano Diretor do Distrito Federal. 

ltem 4- Requerimento do Senador Pom
peu de Sousa solicitando depoimento, de di
versos c:ídadãos e autoridades, face às denún
cias de eventuais irregularidades na gestão da 
política de _arrendamento de terras públicas 
no Distrito Federal. 

Item 5 -Oficio No Ol8l89, do Presidente 
do PMDB- DF, solicitando sindicância admi
nistrativa para rigorosa apuração dos atas de 
improbidade administrativa perpetrados_ pelo 
Sr. Francisco Carneiro Filho no eXercíclo da 
função de Diretor Executivo da Fundaçáo 
Zoobottmica do Distrito Federal. 

Item 6- Projeto de programação do semi
nário referente ao tema "Brasma ano 2000", 
do Senador Mauricio- Corrêa. -

Item 7-Projeto de Lei do Senado no 13, 
de 1988 - DF - Mensagem n? 109, áe-
1988(Mensagem no 152, de 11 M04-88, na ori
gem)- Aprova a alteração da denominação 
do Banco Regional de Brasília S/A - BRB, 
dispõe sobre sua participação no capital c!! 
empresas, e_dá outras providências. 

Relator: Senador José PaUlo Biso! 

Parecer: Favorável ao projeto, por constitu~ 
clona1 e jurídico. 

Item 8-Projeto de Lei do Distrito Federal 
nQ 19, de 1989 - Estabelece a eleição direta 
dos Administradores Regionaís do Distrito Fe
deral, fixa suas atribuições e dá outras provi-
dências. -

Autor: Senador Pompeu de Sousa 
Relator:_S_eoador Francisco Rollemberg 
Parecer: Contrário ao projeto. 
Item 9-Anteprojeto de ~ei do Distrito Fe

deral ~ Proíbe Privatizações de terras e mu
danças na destinação do uso dos solos do 
Distrito Federá! até que sejam adotadas _as 
providências qUe dispõe. 

Autor: Deputado Augusto de Carvalho 
Relator:. Senador José Paulo Bisai 
Parecer: Favorável à tramitação. 
Item 1 O-Anteprojeto de Lei do Distrito Fe

deral- "Dispõe sobre a utilização das águas 
subierrârieas situadas no Distrito Federal." -

Autor. Deputado Augusto de Carvalho 
Relator: Senador Miaurício Corréa. 
PareCer: FavoráVel_à_ tramitãção. 
Item fi -Anteprojeto de lei do Distrito Fe

deral - !'Dispõe sobre __ a_ criação de Escola 
Técnica Regional de Taguatinga (Região Ad
ministrativa m)." 

Autor: Deputado Francisco Carneiro 
Relator: senador Edison Lobão 
Parecer: FaVOrável à tr_am!tação. 
Item 12-Anteprojeto de Lej do Dlstrito Fe

- dera! - "Dispõe sobre normas para a prote-
-ção do meio ambiente nos casos em_ que es-
pecifiCa.'' - ---- -- -· 

t\utor:_ Deputado Augusto Cárvalho 
Relator: Senador Meira Filho 
Parecer: Favorável.à tramitação. 

COMISSÃO DIRETORA 
s~ Reunião Extraordinária, realizada 

- em 4 de agosto de 1989 

As dezesseiS horas do dia quatro de agosto 
de hum mil nOvecehtos e oitenta e nove, na 
Sala de Reuniões da Presfdência, reúne-se a 
Comissão Diretora do Senado FEderal, com 
a presença dos Ex.celentíssímos Senhores SeM 
nadares Nelson Carneiro, Presidente; Alexan
dre COsta, SeQünaõ -Vice"-Prisidente; Mendes 
Canale, Primeiro Secretário; Pompeu de Sou
za, Terceiro Secretário; Áureo Mello e Lavoisier 
Maia, Suplentes. 

.Deixam de comparecer, por motivos justifi
cados, os Excelentíssimos Senhores Senado
res lram Saraiva, Priinelr-6 Vke~Presidente; Di
valdo SUruag)r, Segundo-Secretário; e Lou
rerrlberg Nunes Rocha, QUarto Secretário. 

- O-Senhor Presiôente dá infclo à reunião e 
apresenta o seguintes assurifus à deliberação 
dos presentes: . 

a) Requerimento n9 397, de -1989, de auto
da_-do Senador Maurício Coffêa, pelo qual são 
solicitadas ao Governador do Distrito Federal 

··infOrmações -sobre publicidade veiculada, por 
_aquele governo, através dos meios de comu
nicação. 

Os presentes -exarriinam a matéria e a apio
vam, com abstenção do Senhor Senador Áu
reo Mello, encaminhando-a à Secretaria Geral 
da- Mesa Para as devidas providências; 

b) Expediente do Senador Itamar Franco 
soJicitando ~eja reedilada ~ obra "Autos da 
Devassa da Inconfidência Mineira", pelo Ce
graf. 

Os presentes, apôs examinarem a matéria 
a ençaminham à_ ComissâQ Especial incum
bida de promover as comemorações da Pro
clamação. da República e da Promulgação da 
Primeira Constituição Repúblicana do País. 

Neste momento, o Senhor Presidente Sena
dor Nelson Carneiro, se ausenta e o--Senhor 
Segundo Vice-Presiderite, Senador Alexandre 
Costa, ã:Ssume a dii:eção âos trabalhos da reu
nião e prossegue subinetendo aos presentes 
a_S: maté~iª_s trazidas pela Presidência: 

c) Proc_esso n<- 009178!89-9, que trata da 
lotação do servidor Ivan Luiz da Rocha. 

A matéria é distribuída, para que seja relata
da, ao Senhor Primeiro Secretário que, de imeM 
diato, apresenta parecer _oral favorável à lota-
çãO. -

Submetido aos presentes, o parecer é apro-
VÇido; . _ _ _, 

__ .dJ Processo n?" 008659189-3, qtie trâta da 
lotação da servidora Rita _de Cássia J_erônimo 
Trindade,_ 

A matéria é distribuída, _para que seja relata~ 
da, ao Senhor Prir:neir_ó SecretáriO que, de iffie
diato, apresenta parecer oral favoiável à lota
ção pretendida. 

Submetido aos presentes, o parecer é apro· 
vado. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Seilho_r Priine(ro Secretário que 
submete aos presentes os seguintes~ãssuntos: 

a) Parec.er contrário _à solicitação de diver
sos Agentes de Tfansporte LegislatiVo no sen
tido de ser criada Função Gratificada desti
nada aos que exercem a função de motorista 
nos gabinetes dos Senhores Senadores (ProM 
cesses n"' 009160/89-2 e 001100788-2). 

OS presentes examinam a matéria e apro· 
vam o parecer; 

b) Processo n"' 009842/89-6, de interesse 
do_ Senador Mauro- Borges~ 

Os presentes examinam a inatéfia e apro
vam a solicitaçãti'cor'ltida no_ processo. 

Em continuação, o Senhor Presidente lê, 
para conJ'lecimento e deliberação dos presen· 
tes, expedientes do ex-Presidente, Senador 
Humberto Lucena, solidtando a constituição 

_de_ uma comissão de inquérito, _composta de 
três senadores, destinada a ouvir-o Senador 
Affonso Camargo e apurar_ o fato que Sua 
Excelência denunciou, atraVés da impiensa, 
relativa a existência de corrupção_ na constru
ção de Anexo do Senado Federal. 

A Cómissãb Diretora debate a matét1a e de
cide designar os Senhores Primeiro Seci'etá
rio, T ercelro SeCfe"fáricf e~b Suplente Lavoisier 
Maia para integrarem a comissão de inquérito 
proposta. 

Em se"qüência, 6 Senhor Presidente con
cede a palaVra ãO biretor-Ger.:il Ctue submete 
aos presentes os seguintes assuntos: 

a) SolicitaçãO da SubsecrE..tariã- de Biblio
teca no sentido de ser alterada a remuneração. 
dos bolsistas do Senado Federal, estagiários 
em Biblioteconomia, em face da Lei o? 
7789/89. . 
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A matéria é distribuída ao Senhor PrimetroM 
Secretário para que seja relatada. 

A partir deste momento, o Senhor Pr~si
dente, Senador Nei_soD CéLmeir_o, reassume a 
direção dos trabalhos e_m_antém com;;~. palavra 
o Diretor-Geral que continua a apresentar os 
assuntos que trouxe à del[.beraçã_o da Com_is-
são Diretora. _ 

b} Proposta de At~ da CóffiiSSão Dtfetora 
que atualiza os valores dos vencimentos, salá
rios, sa1ários-fam.ma, gratificações-e p-roventos 
dos servidores do Senado Federal, do Çegraf 
e do Prodasen, nos termos da Medída -Frovi
sória n9 74/89. 

A matéria, após discutida, é aprovada, assi
nando os presentes o respectivo ato, que vai 
à publicação. _ _ 

O Senhor Presidente .comunica,. então, aos 
presentes que, cessados os motivos_que moti
varam a transferência, a Comissão Diretora 
voltará a reunir-se,__ o_rcl.inª_Õ--ªffi~IJ-te,_às quartas
feiras, às dez horas, no lugar de costume. 

Nada mais haveodo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos às dezessete horas, 
pelo que ev José Passos Porto, Diretor-Geral 
e Secretário da Comis~~-o Diretora, lãvrei a 
presente Ata que, depois de assinada pelo Se~ 
nhor Presidente, vai à publtcação, 

Sala da Comissão Diretora, 4 de agosto de 
1989.-Senador Nelson Carneiro; Presidente. 

COMISSÃO DE COI'ISTITCIIÇÃO, .. 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

Subsecretaria de Comissões 
18• Reunião (Extraordinária) realizada 

em 13 de junho de 1989 

As nove horas e trinta minutos do dia treze 
de junho de mil noveçe:nto_s_e_oitenta e nove, 
na sala da Comissão, Sob a presidência do 
Sr. Senador Cid Sab_óía __ dé Çª_rvalho, Presi
dente, reúne-se a ComiSSão de_ Cçnstituiç:ão, 
Justiça e Cidadania com a presença dos Srs. 
Senadores Carlos Pa._trodnio, Antônio Luiz 
Maya, Marco Maciel, Jutahy Magalhães, Leo
poldo __ Peres, Ney Maranhão, Francisco Ro
Uemberg, Leite Chaves, Edison Lobão, Odacir _ 
Soares, Maurído Corrêª, Jamil Ha_ddad, M,an- _ 
sueto de Lavor, Afonso Arinos, Chagas Rodri
gues e_José Paulq 6_i_s_ol. Deixam deu::Ompa
recer, por motivo justificadq. __ ~ __ Srs. Senaçlo
res Alfredo Campos, Márcio Lacerda, Mauro 
Benevides, J_oão Menezes, Olavo Pires e João 
Castelo. Havendo núm~ro regimental, o Sr. 
Presidente declara aPerto os trabalhos e dis
pê~a a leitura da ata da re~~iâo anterior, que 
é dada como aprovada. A seguir, passa-se à 
apreciação das matérias constantes da pauta, 
na ordem determinada pelo Sr. Presidente.
Item 3 - Projeto de Lei do Senado no 55, 
de 1989, de autoria do Senador Iram Saraiva, 
que autoriza_ a Unive(,s,içl~.@ Federal de Goiás 
e estender_ suas wnidades de ensino superior 
às cídades __ de lt_L,Jmbiará_e Porangatu (delibe
ração terminativa). Relator: Senador Maurício 
Corrêa, que efnite parecer -pela constitucio
nalidade, juridicidade e, no· mê"rito, pela apro
vação, com as emendas de números: 1 e 2 
que apresenta, Colocado em discussão o pro
)eto, usa da palavra, em questão de ordem, 

-, 

·o Seri_a,dor Mªrco Ma de\ para solicitar o_ enca
minhamento da referida matêrfá â -cõmissão 
de Educação, corn base no_ art. 160, it~m I, 
combinado com o art lOLJtem_l, do RI. ltern 
8 - Projeto de Lei do Seriado no 3-, de 1989, 
de -autoria do Senador Leopoldo Peres, que 
dispõe sobre a dispensa e exoneração de servi
dores __ da_ Admjnistração Federal Direta, das 
_AulaiQüiãS Fe"deirãTS; das Fundações PúbliCas 
e dos extintos Territórios Federais, e dá outras 
providências (delióer8Çã0-1er(hinativa). Rela
tor:. __$enador Antônio L_uiz Maya, que emite 
parecer pela rejeiÇão dO projeto. Usa da pala
vra ó Senador Odadr Soares-em considera
ções à matétia. Colocado ·em votação, é apro
vado o parecer do relator por treze votos favo
ráveis e nerihú.m vOto cOntrário. Item 1 -Pro
jeto de Lei _do Sériado -n'? 54! de 1989, de 
autoria do Senador Mauctcio Cori'Ê:a, que dis
põe sobre a alienação de imóveis residenciais 
de pi'opriedade da União, das Enljdades da 
Administração Federal e das Fundações Públi
cas, localizados no DístritO .Federal (delib~ra
çãQ t~rm.inativa). Relator: Senador Chagas Ro
drigues. O Sr. Presidente concede. a palavra 
ao Sr~ S"ericldor Chagás Rodrigues gue tece 
consideraÇões sobre a matéria, OpOrtunidade_ 
em que recebe aparte dos Srs. Edison Lobão, 
Antônio Luiz Maya, Odacir Soares, Mauricio 
_Corrê a, Mansueto de Lavor e José Paulo Bisol. 
Após amplo debate, o Sr. Presidente verLfi
cando a evidente falta de quorum, solic._ita ~o 
Sr. Relator que adie para a próxima reunião, 
a emissão de seu parecer sobre a m_~téria, 
motivo pelo qual, transfere igualmente, para 
a próxima oportunidade, a apreciação dos de
mais projet~ constantes da pauta. Nada mais 
havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavran
do eu, Vera_ Lúcia ~cerda Nunes, secretária 
dei. -Colníssàó:-à presente a. ta que , lida e a pro-

- ~d~, será assinada pelo Sr. Presidente. 

19!' Re"união (Ordinária), realizada 
em 15 deju~o de 1989 

·Às -d_e_z_ horas do· dja. q_uinz~ 'de junhO de 
rriil novecentos e oitenta e_nove, na sala da 
Comr~ªp,:"J"ob a presidência do Sr. ·sen;;~:dõr 
Cid Sabóiaâe Calvalh_o, Presidente, reúne-se 
a __ CQmi_ssaõ de Constituição, Justiça e Ci:da
dania com a presença dos Srs. senadores Ju
tahy _Magalhães, Marco _Maciel Chagas Rodri
gues, Roberto Campos, Mauro Benevides, Rai
_q_!UQdo Lyra, Jamil Haddad, Alfredo Campos, 
Maurício- Corrêa, José P~ulo Biso], João_ éal
mon, João Menezes _e Afonso Arinos: Deixa-m 
de coínparecer, por motivo justificado, os-Srs. 
SenadOres Mal-tsueto de Lavor, Leite Cháves, 
Márcio Lacerda, Leopoldo Peres, Francisco 
Rollemberg, Edison Lobão, Odacjr Soares, 
Olavo Pires, João Castelo, Carlos Patrocfnlo 
e -Ney Ma~anhão. HavendO ilúmei-O regimen~ 
o Sr. Presidente declara aberta a sessão, cl_i_s· 
periSando a leitura da ata da reunião arlteriOr, 
que é dada como aprovada. A seguir, S. &, 
convida para tomar assento à mesa, o Sr. Re
nato Ticoulat Fili}o_, ex-Diret9r do lBÇ, con:vo
cado por esta Comissão nos termos do_ art. 
58, parágrafo 2?, indso V, da Constituição Fe
deral, combinado cOm o p.révisto no art. 95-A, 
inciso V, do Regimento Interno, a fun de p~es-

tar e.~daredmentos sobre denúnc:ias veicula
d.as por órgão da imprensa corifra parlamen
tar. Ern f~e de interpelação usam da p~lavra 
o~ Srs. Seo.a_do.re~ Jutahy Ma_galbães, Chagas 
Rodrigues_eJQ:m_ij_J~a_ddaq. Concluído o depoi
mento do Sr. Renato TiGoula_t,_ a Presidência 
enc;erra ~a reunião, agradecendo a presença 
dos Srs. Senadores, lavrando eu, Vera Lúcia 
k;lcerda NuneA assj;;tente da Comjssão, apre
sente ata que, lida e aprovada será assinada 
pelo Sr. Presidente. 

20• Reunião, reallzâda 
em 20 de junho de 198!1 

Às dez horas do -dia vinte de junho de mil 
noVeCentos e oitenta e nove, na sala da Comis
são~- sob a Presidência do Sr. Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, reúne-se a Comissão-de 
Constituição, Justiça e Cidadania- com a pre
.sença dos Senhores Senadores Francisco Ro
llemberg, Chagas Rodrigues, Leopoldo Peres, 
José Paulo Biso!, Leite Chaves, Meira FiUío, 
Maurício Correa, Jamil Haddad, Carlos Patro
cínio; Afonso Arin-os, João Menezes, Edison 
Lobão, Márcio Lacerda_, Jutahy Magalhães, An
tônio Luiz_ Maya, Odacir Soar~s. Ma.uro Be.ne
vides, Marco Maciel, Lourlva] Baptista, João 
Lobo e Ronaldo Aragão. Deixam de campa-

~ recer; por motivo justificado, os Srs. Senado
res Alfredo Campos, Mansueto de Lavor, Ola
vo Pires, JoÃo Castelo e Ney Maranhão. Háven
do número regimental, o Sr. Presidente decla
ra aberto os trabalhos e dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, que é dada como apro
vada, A seguir, passa-se à apreciação das ma
térias constantes da pauta. Item 1 - Projeto 
de Lei do Senado no 54, de 1989, de autoria 
do Sr. Sen_ador Maurício Cói-r~-. cjue~Clispõe 
s_obre a aliena"çao de imóveis residenciais de 
propriedade da UniãO, -daS ehtldaâeS-dá admi
nistr~ção federal e das [LJfld~ções públicas lo
C.Gifizâdãs nO Distrito Federal (deliberação ter
rhinativa). Relator: Seria dor Chagas Rodrigues. 
O Sf. Relator ao iniciar suá exJ)l~maÇão, propõe 
a s·eus pares-emitir ·seu pareéer apóS a disCus
são de cada -artigo. Aceita a· Sug-es~o", ·s. Ex" 
após ·arrrpla discussão, conclui seu parecer 
favorável aõ prOjeto e as Emendas n<~ 8, 9, 
nos ·teimóS de subemenda que oferece e·w, 
apresentando na oportunidade as Emendas 
de nos 11-R e 13~R a 17 -R_ _Em seguida, a 
Coinissão eril deliberação através de- votação 
hi5ffiinal, atendendo a preceito regimental, 
aprová o p~·reCer do Sr. R_elatoi- e_ as Emeridas 
n9S a, 9, nOS termos dã SUhemenda Oferecida, 
10; 11-R a 1 í.-R,-sendo rejeitadas as En1endas 
n~' 2 a 7 e 12-R, fiCci.ndo prejudicadas as 
Emenda n"" 1 e 9, ·em conseqUêilda da apro
vação da Emenda n"? 1 r-R e da subemenda 
à Emenda nç 9, respectivamente. O senhor 
Presidente vf:i"ificanCio"a inexistênciª de ~:quo
rum" para deliberáção, á"áia a apredaÇáo dos 
démais itens- da pauta, lembrando aoS Srs. 
Senadores a reunião_ Qrdinária da Co.miss_ão 
a realizar-se na próXiina qulritã-feira; às 10:00 
(çJez) horas, quandO deverá ser apreciado o 
t_exfo final do_ .Projeto- aprovado na presente 
reunião. Nada _mais havendo a tratar, encer
ra-se a reUiliãéi; lavrando eu, Vera Lúcia Lacer
da Nunes, Secreti!rá da Comiss_ão, a presente 
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ata que, lida e aprovada será assinada pelo 
Sr. Presidente. 

21• Reunião (Ordinária), realizada 
em 22 de junho de 1989 

Às dez horas do dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e_ oitenta e nove, na sala 
da Comissão, sob a presidência do Sr. Sena~ 
dor Cid Sabôia de Carvalho, Presidente, reu· 
ne-se_ a Comissão :de Constituição,~ Justiça e 
Cidadania, com a pres,ença dos Srs. Sena~ 
dores Antônio_ Luiz Maya, Edison Lobão, João 
Calmon, Ronaldo Aragão, Leite _Chaves, _Juta
hy Magalhães, Ney Maranhão, João Menezes, 
Carlos Patrocínio, Francis-co Rollemberg, Nel
son Wedekin, ChaQaS ~Rodrigues, Leopoldo 
Peres, José Paulo Bisai, Afonso Arinos, JV\auro 
Benevides e Lourival Baptista. De_ixam de 
comparecer, por motivo justificado, os Srs. Se
nadores Alfredo Campos, Mansueto de Lavor 
e Olavo Pires. Havendo número regimental, 
o Sr. Presidente declara aberta a sessão, dis
pensando a leitura da ata da reunião anterior, 
que_ é dada como ay~vada. A segu!t, o Sr. 
Presidente transfere a direção dos trabalhos 
ao Senador Ney Maranhão, e passa a relatar 
o item 1 da pauta: Projeto_ de ResoluçEo n~ 
27, de 1989, de autoria do Senador Carlos 
Chiarem, que dispõe sobre proposta de ação 
direta e inconstitudorialidade da Medida ProVi
sória n9 63, a Ser proposta pela Mesa do Sena
do Federal, perante o Supremo TribunafFede
ral. Com a palavra, o Sr. Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, que emite parecer pela aprova
ção do PRS. Em fase de discussão da matéria, 
o Sr. Senador Leite Chaves solicita vista que 
é deferida pela Presidência. A seguir, o Sr. 
Presidente eventual anuncia que se encontra 
sobre a mesa a fim de ser submetido a voto 
em deliberação terminativa o texto final do 
Projeto de Lei do Senado n~ 54, de 1989, de 
autoria do Senador Mauricio Correa que dis
põe sobre a alienação de imóveis [esidenciais 
de propriedade da União, das entidades da 
Administração Federal e das Fundações Públi
cas, localizados no Distrito Federal. Na ocasião 
concede a palavra ao relator, Senador Chagas 
Rodrigues, para as considerações finafs. Colo
cado em votação, é aprovado o texto final da 
matéria por 12 (doze) votos favoráveis. Votam 
vencido os Srs. Senadores Leite Chave's e JOão 
Menezes e com restrições os Srs. José Palllo 
Biso!, Carlos Patrocínio e Jutahy Magalhães. 
Nesta oportunidade, constatando-se ausência 
de quorum para deliberações o Sr. Presidente 
Ney Maranhão suspende os trabalhos, ficando 
adiada a apreciação dos demais Itens da pau
ta, para a próxima reunião. Nada mais haven
do a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Vera Lúcia Lacerda Nunes, Secretária da Co
missão, a presente ata que, lida e aprovada 
será assinada pelo Sr. Senador Ney Maranh!o, 
Presidente eventual. 

22~ Reunião (Extraordinária), reallzada 
em 27 de junho de 1989 

Às dez horas do dia vinte e sete de junho 
de mil novecentos e oitenta e nove, na sala 
da Comissão, Sob a presidênciã. do Sr. Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, Presidente, reú· 

ne-se a Comissão de Constituição, Justiça e 
Odãâariia com a-presença dos Srs. Senadores 
Edison Lobão Jutahy Magalhães, Francisco 
Rollemberg, Carlos Patrocínio, João- Calmon, 
Antônio Luiz Maya, Ney Maranhão, João Mene
zes, Mauricio Corrêa, Mauro Benevides, José 
Paulo Bisai, Me ira Filho, Marco Maciel, Lour[va_l 
Bapf.isia, Mansueto de _Lavor, Chagas Rodt-i~ 
gues, Afonso Arinos e Áureo Mello. Deixam 
de comparecer, Por motivo justificado, os Srs. 

-Seriadares .Alfredo Campos, Leite Chaves, 
Márcio Lacerda, Leopoldo_peres, Odacir Soa
res, Olavo Píres_e João Castelo. Havendo nú
mero regimental, o Sr. Presidente dedé!-ra 
aberto os trabal_!:los e dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, que é dada como apro
vada: A seguir, passa-se à apreciação das m_a
térias constantes da pauta, na ordem determi
nada pelo Sr. Presidente. Item 1 - Projeto 
de Lei do Senado n" 91, de 1989- Coniple
mentar, de autoria do Sen.- João Menezes e 
outros, que estabelece, nos termos _do § 9~. 
do artigo 14, da Constituição de outubro de 
1988, prazo para desimcompatibilização de 
Ministros de Estado. Relator: Senador Edison 
Lobão. Parecer: pela constitucionalidade e juri
cidade e, no mérito pela aprovação. Colocada 
em discussão a matéria, fazem considerações 
sobre a mesma os Srs. Jutahy Magalhães,_ 
Mansueto de Lavor e José Paulo Biso!. Em 
vOtação, é aprovado o projeto por maioria de 
votos. Votam Vencido os Srs. Ney Maranhão, 
Mansueio de Lavor e Jutahy Magalhães; abs
tém-se de votar o Sr. João Menezes. Item 3 
-Projeto de Lei do Senado n~ 111, de 1989, 
de autoria do Sen. Juntahy Magalhães, que 
regUlamenta o indso I do art. 37 da Consti
tuição Federal. (deliberação terminativa). Ore
lator. Senador Lourival Baptista, emite parecer 
pela constitucionalidade, juridicidade e, no 
mérito, pela aprovação. Em aparte ao relator, 
o Sen. Chagas Rodrlgues sugere uma altera
ção de ordem redacional, modificando o inci
so V do art. 1". Acolhida a sugestão, a Comis
são aprova o parecer do relator, com Emenda 
n9 01-CCJ, por onze votos favoráveis, abstêm
se de votar os Srs. Jutahy Magalhães e Mau
rício Cdrrêa. Item 7- Projeto de Lei do Sena
do n~ 83, de 1989, de autoria do Sen. Antônio 
Luiz Maya, que acrescenta parágrafo ao artigo 
7~. da Lei n~ 6.696, de 8-de oUtubro de 1979, 
e dá outras providências. (deliberação termt
nativa). Reldtor, Sen. Ney Maranhão, Parecer: 
pela constitucionalidade e juridicidade e, no 
mérito, pela aprovação. Concedida vista, em 
reunião antertor, ao Sen. Mauricio Corrêa, que 
devolve com voto de apoio ao parecer do rela
tor. Não havendo discussão, é colocado em 
votação a matéria seQdo aprovado por treze 
votos favoráveis. Vota vencido o Sen. José 
Paulo Biso!. Item 1 O - Projeto de Lei da Câ
mara n~-47, de 1988 {Pi-ojeto de Lei no 682,
de 1988, na CD), de autoria do Dep. CéScir 
Cais Neto, que proíbe a utulização de cloro
fluorcarbonetos como propelentes em aeros
sol do tipo spray e dá outras providências. 
O Senador Ney Maranhão, relator da matéria, 
emite parecer pela contitucionalidade, juridici
dade e no mérito pela aprovação. Tecem con

,sidet:ações .sobre o assunto os Srs. Chagas 

Rodrigues e_ Jutahy Magalhães. Colocado _em 
votação, é aprovado por unanlmidide. Item 
13 .....::. Projeto de Lei do Senado n" 112-, de 
1989, de autoria do Sen. Maurício <!:orrêa e 
outros Senadores, que dispõe sobre abono 
das faltas _-c o serviço na Administração Pública 
Feder_al, e dá gutrasprovidências. (deliberação 
terminativa). O Sen. Ney MaranhãO~ emite pa
recer pela constitucionalidade, juridicidade e, 
no mérito pela aprovação, -oportunidãde em 
que recebe apartes dos Srs. Maurício Corrêa, 
José J?aulo Bisql,_ Af9DSO Arinos, Meira Fllh,o, 
Edison LobãO, Marco Madel, Lourival Baptista 
e_ _Jutahy P..\agalhães. Çolocada, em vota~ão a 
matéria, é aprovado por dez votos favoráveis. 
Abstêm-se de votar os Srs. Lourival Baptista, 
Jutahy Magalhães e ~uríclp _Corrêa. Vota 
com .restrições o Sr. José _?aula BisoL 1tern 
14 - Projeto de Lei do Senado n9 80, de 
1989, de eutoria do_ Sen. Qdacir Soares, que 
regulam~nta_ o artigo 54 e parágrafo do ato 
das dlsposições- constitucionais transitóriaS e 
dá outras providências. (deliberação termina
tiva). O Sen. J9ã6 Menezes, emite parec€r Pela 
inconstitucionalidade do projeto, sendo, na 
opotunidade aparteado pelo Sen. Chagas Ro
drigues. Colocado em votação o projeto, é 
acolhido o parecer do relator por unanimi~ 
dade. Item 16 Profeta de Lei _do Senado n~ 
117, de 1989, de autoria do Sen. Antônio Luiz 
Maya, que pune a discrimi_nação atentatórla 
aos direitos e liberdades_ fundamentais, regu
lando o itein XLI, do art. 5~ da Constituição. 
(deliberação terminativa). O relãtcir,-s-en: Man
Sueto de Lavor, emite parecer pela constitucio
nalidade, juridicidade e, no mérito, pela apro
vação nos terinos do substitutivo que apre
senta. Em discussão o assunto, o_ Sr. Sen. 
José Paulo Biso! solicita vista, que é deferida 
pela Presidência. Item 17 - Projeto de Lei 
do Senado no 83, de 1988, de aUtoria do Sen. 
Ney Maranhão, que dispõe sobre a incorpo
ração ao Patrinfõnio" do Estado de Pemam· 
buco dos bens pertencentes ao extinto T erri
tório Federal de Fernando de -Noronha e dá 
outras prOvidênCias. (deliberação terminativa). 
Relator. Sen: Mansueto de Lavor. Pai-ecer: pela 
constitucicnalidade, jurididdade e, no mérito, 
pela aprovação, nos termos do substitutivo 
que apresenta. Em fase de discussão o Sen. 
Cha9as Roélrigúes:-faz uso da palavra em con
siderações à matéria. Colocado em Votaçáo, 
é aprovado por Unanimidade. A Presidência 
informa que a referida matéria voltará à pauta 
para deliberação em turno suplementar, nos 
termos dos artigós 92 e 282 do Regimento 
Interno. Item 18- projeto de Lei do Senado 
no 90, de 1989, de autoria do Sen. Afonso 
Sancho, que estabelece normas para a criação 
e funcionamento de Juntas de Concilia-ção e 
Julgamento: (deliberação terminativa). Rela
tor; Seh. Áureo Mello. Parecer: pela constitu
cionalidade, juridicidade e, no mérito, pela 
aprovação. Colocada em discussão a matéria, 
é solicitada vista pelo Sen. Mauríciõ Corrêa, 
tendo sido deferida pela Predidência, Item 20 
-Projeto de Lei da Câmara n" 67, de 1986 
de 1984, na CD), de autoria do Dep. Evandro 

Ayres de Moura, que autoriza o Ministérfo da 
Agricultura a doar ao Município de Viçosa do 
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Ceará os iin6veis -que .indica. Relator: Senador 
Mauro Benevides. Parecer: pela aprovação da 
matéria. Não havendo discussão, é colocado 
em votaçáo, o projeto, sendo aprovado por 
unanimidade. - Item 21 - Projeto de Lei 
do Senado n~ 1 09, de 1989, d~ autoria do 
Sen. Jutahy Magalhães, que regulamenta o 
incisO II do· art. 37 da Constituição FederaL 
(deliberação terminativa). Relator: Sen. Fran
cisco Rollemberg. Sua EXelência, emite pare
cer pela constltuclonalid_ade, jurià_icidade e, no 
mérito, pela aprovação, com emenda n" 
01-CCJ. Em fase de dis~ãq, fazem uso da 
palavra os Srs. José Paulo Bjsol, Maurlcio Cor
rêã, Jutahy Magalhães e Chagas Rodrigues. 
Colocada em votação a .matéria, ~ aprovada 
em com nove votos favoráveis; abstêm-se de 
votar os Srs. Jutahy MÇtgalhâes e Áureo Mello. 
Item 24 - Projeto de Lei do Senado no 113, 
de 1989; de autoria.® .Sen. J_utahy Magalhães, 
que regulamenta o §2<' do artigo37, da Consti
tuição FederaL (deliberação terminativa). Ore
lator, Sen. FrancisC:o_Rollemberg emite pare
cer pela constitucionalidade, juridicidade e, no 
mérito pela aprovação. Em discussão da ma
téria fazem uso da palavra os Srs. Áureo Mel! o, 
Maurício Corrêa, Jutahy Magalhães e José 
Paulo Bisol. Colocado em Votação o projeto, 
é aprovado por unanimidade. Abstém-se de 

Votar o Sen. Jutãhy Magalhães. Item 32 -
Projeto de Lei da Câmara ri" 6, de 19!39 (Pro
jeto de Lei no 1.709:-A.~de 1989, na__ÇD), do 
Poder Executivo, que altera o art. ao da Lei 
5.809, de 1 O de outubro de 1972, que dispõe 
S()bre a __ retribuição e direitos do _Pessoal civil 
e_m_il_i@_r_e;m ~rviço da União no exterior. Rela:-:
tor: Sen. Marco Maciel. Parecer: pela constitu~ 
clonalidade, juridicid"aâê e, no méritO , pela 
aproVação. Não havendo discussão, é colo
cada em votação a matéria, serido aprovada 
por unanirriidade. Ficam adiados, em virtude
da ausência dos seus relatores_.._ os demais 
itens da p·ãuta Nada mais havendo ª tratar, 
a Presidência encerra a reunião agradecendo 
a presença dos Srs. Senadores lavrando eu, 
Vera Lúcia Lacerda Nunes, secretária da $:o
miss-ão, a presente atã Qúe, lida e aprovada, 

. êerá a:?sJruida pelO Sr. Presidente. - -
23• Reunião _(Ordinária), reaJ!zada 

.. em----zg de junho de 1989 
Às nOv-e hOrãS dO dL~vintede nove de junho 

de mil novecentos e oitenta e nove, na sala 
da Comissão, sob a presidência do Sr. Sena
dor Od Sabóia de -carvalho, Presidente, reú
ne-se a Comissão de c_onstituição, _Justiça e 
Odadania, com a presença dos Srs. Sena~ 
dores Carlos Patrocínio, Márcio Lacerda, Oda· 
cir S~res, João Lobo, Jamil Haddad, Mauro 

Benevides, Meira Filho, Edison Lobª-o, Wilson 
Martins, Nelson Wedekin, Ney Marai1hão, Ro
berto Campos, Chagas Ro9rigues, Francisco 
Rollembeig, Marco Maci_el; Ronaldo -Aragão, 
José Paulo BisO( João Castelo e Jutahy Maga
lhães._Deixarrl de comparecer, por motivo jus
tificado os Srs. _ Senadores Leopoldo Peres, 
João _Menezes, Afonso Arinos, Joâ,o CasteJq 
e Maurício Corrêa. Havendo número regimen
tal, o Sr. -Pre'sid~n~ declara ~berto os traba
lhos, dispensando a leitura da ata da reunião 
antef.iOr, que é dada coino aprovada, tornan
do, na .oportunidade, secre~ta a reunião, nos 
termos do art. 197 do Regimento InternO, a 
fim de. que se delibere so_br_e o _Ol'ído n9 
13/89-PRESID, de 16 de junho de 1989, enca
minhado pelo Sr. _Presidente do Senado _Fede
ral, Í1o sêhtido de que Conlissão apreére-nos~ 

-termos- do Artigo 36, parágréifo 49 letra "a" 
do Regimento lntemo, documentos elabora
dos pela auditoria do Instituto de Previdência 
dos CongreSsistas .:..:.... IPC, correspondente à 
gestão do biénio 87/89. Passando a ser pública 
a feunfão, às quatorze horas, e, nada mais 
havendo a tr_atar, o Sr. Presidente_decla.ra en
cerrada a mesina, lavrando eu, Vera Lúcia La
cerda NUneS:- seáefá.ria, a presente ata qÚe 
após lida e aprq_vada, será asSinada pelo Sr. 
Presidente. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Einenda ofef"ecida à: Medida Prollisória 

n?75,de3J de julho de 1989; qi.Ji- -~'dispõe 
sobre a atualização monetária das obriga~ 
ções que menciona e dá outras provi-
dências': -

Parlamentares 
Dep. Nilso _Sguarezi 
Dep. Virgílio Guimãrães 

Emenda n91 

Emendas n?> 
2. 
I. 

Dê-se ao parágrafo único_ do artigo 1? a se
guinte redação: 

"Parágrafo úrlko. Se O contrato previr 
índice substitutivo· à OTN fiscal, prevale
cerá a correção na forma disposta nesta 
lei."-

Justificação 

A correção de contratos __ em OTN ftseal por 
um índice alternativo pode levar a um grande 
aumento no valor dos reajustes. Assim, por 
exemplo, se tomamos a correção de contratos 
em OTN ftscal na forma disposta na medida 
provisória, o reajuste para Os meses de jaileiro 
e fevereiro corresponderia a 33,42% 
(6,9216,17 x 1,1483 x 1,036), enquanto a coi
reção por um índice substitutivo, como por 
exemplo o INPC, atingiria 57,63% para o mes.:
mo período. Desta fcirma, na medida em que 
a maioria dos contratos foram penalizados 
com as regras do Plano Verão, não hªveria 
por que favorecer um tipo específico de con
trato. 

Sala das Comissõ_e_s, 7 de agosto de 1989. 
-Deputado Virgi1io-VuimaiJes- PT/MG. 

Emenda N92 

Inclua-se, onde couber, na Medida Provi
sória n? 75, o seguinte arf.i9o: 

"Art. --- --seráa:plicada a correção mo
netária em vigor aos débitos judiciais de-

correntes da condenação da parte venci
da, inclusive quanto ao- pagamento dos 
honorários advocatidos." 

.Justificação 

--Os débitos judiciais, tã.ntO na Justiça Fêderal 
como na estadual, eram exigidos com a corre
ção- monetária, a partir" da Lei n" 6.899, de 
1981 ;-e- do Decreto n~ 86.649, ao mesmO ano, -
qualquer que fosse a natureza da condenação 
cívil, com o objetivo de evitar as constantes 
perdas e diminuições do património dos cre
dores, além de prorpover o r~al ressarcimento 
.das deSpesas proCessuats, deVidas pelos ven-
cidOS-·rlas lides propostaS. -

Evitava-se_, ademais, com essa previsão le
ga1, a perpetuação da inadimplência contumaz 
e o- ãC:ilinulo de processos,· pela procrastina
ção promovida pelos devedores. 

A lei frxou, inidalriie"nte, O parâmetro indexa
dor na Obrigação Reajustável do T escuro Na
cion_al,_m_a,s,_a partir do Plano Cruzado, o De
creto-LEii n~ 2284, de 1986, transformou as 
ORTN (Obrigações Reajüstáv€is do Tesouro 
Nc~cionaJ), _ f~tt&ndP seu valor em Cr$ 106,40, 

_válido até 1~ de março de 1987, quando se 
-vf?rifiCaria_novo reajustamento_, no·valor da 

OTN em percentual igual à variação do IPC, 
no período correspondente aos doze meses 

- Imediatamente anteriores. 
Previa o art. 33 do citado decreto-lei que 

a aplicação do índice ·de correção. monetária 
atenderia à legislação pertinente, mudado o 
indexador. 

Edita_da a Medida Provisória n" 32, transfor
mada na Lei nn 7.730, de 31 de janeiro de 
1989, foi íneXplicavelmente omitida a obriga
toriedade da correção daqueles débitos judi
ciais na forma da Lei o~ _6._899, de 1981, omis
são que se não cOrrigiu pela Medida Provisória 
n" 38~ tlda como norma complementar poste
riormente transformada na Lei n? 7.738, cujo 
art. -6, apenas declara, in verbis: 

"Art. 6° A partir de fevereiro de 1989, 
serão atualizados monetariamente pelos 
tnesmosindices que forern utilizados pa
ra atualização dos saldos dos depósitos 
de poupança: 

V--- os débitos decorrentes da legisla
ção do trabalho não pagos no_diada ven-
cínientci." -

Restou, portanto, incompleta a legis!ação 
sobre a matéria, tanto mais grave a omissão 
quanto fere o prittcfp1o-d"a isonomia, tratando, 
por exclusão, diferentemente- dfvidas da mes
ma natureza. 

É justamente essa anomalia, ofensiva à or
dem jurídica, qUe buscamos corôgir, corh a 
presente emenda, que nos ·parece digna da 
aprovação do Congresso Nacional, que não 
se pode omitir à correção de imperfeições 
decorrentes da apressada apreciação de pro-
posições do Poder Executivo. 

Sala das Comissões, 9 de aQosto de 1989. 
- Deputado Ni!son Sguarezi, 

Emenda ofelecida à Medida Provisón"a 
nP 76,.de31 de junho de 1989, que "auto
riza a abertura de crédito _e-xtraordinário, 
em favor da Secretada Geraldo Ministério 
do Interior, no valor Ncz$ 15.000.000,00, 
para as situações que especifíc.ti': 

Parlamentar 

Deputados Gidel Dantas 
e Roberto Bel.estra: 

Emenda no 1 

N?deEmenda 

Inclua-se no artigo }9 da Medida Provisória 
n9 76, de 31 de Julho de 1989, as seguintes 
palavras: 

a) Ceará: entre as palavras Bahia e Ma~ 
ranhão; 
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PASSOS PORTO 
Diretor·Geral do Senado federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Oiretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor ln.du-strial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

b) Pernambuco; entre as palavras Pa~ 
raná e Santa Catarina. 

Justificação 

A palavra medida provisória destina-se a 
abertura de crédito em favor da Secretaria Ge
ral do f\'\inistérlo do Interior para o atendimento 
de_ calamidades públicas.- - --

I:: de conhecimento geral que as chuvas 
dos últimos dias assolaram quase todo Terri
tório Nacional, e que os Estados do Ceará 
e de Pernambuco tiveram reconhecido o esta
do de calamidade pública em 6 municípios 
na reg tão-de Serra do Balurité e 4 municípios, 
respectivamente. Ainda rio Cêarâ, ·as Cidades 
de Jtaiçaba, Jaguariúnia, Limoeii"d do Norte, 
entre outros,-estão alagados. 

Ehi-cóntato como ceaeC-Miriter~-órgão que
é responsável pelo reconhecimento de calami
dade pública, soubemos que a nào inclusão 
dos dois estados na medida provisória somen· 
te ocorreu porque as datas das decretações 
das calamidades nesses estados foram poste· 
riores à elaboração da exposição de motivos. 

Acreditamos que a emenda seja aprovada 
por essa comissão e aproveitada na medida 
provisória pois trata-se de simples aprimora· 
mente. 

Sala das Coniissões, 2 de agosto de 1989. 
-Deputados Gide/ Dantas, 1 ~ Vice-Uder do 
PDC- Roberto Ba/estra, Líder do PD_Cr-

EmendaS ofereóâas i:J Meâídil- PrOvi
sória n<? 77.- de3 de agosto de_l989, (jue· 

EXPEDIENTE 
CENTitO GltÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DI.ARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob • responsabilidade da Mesa do Senado federal 

ASSINATURAS 

Semestral ..............................•..•............. c~cNCz$ 9.32 

Exemplar Avulso ... : ..................................... NCz$ 0,06 
Tiragem: 2.200-eXémpl~res. 

"fiXa o efetivo da Policia .Militar de Rorai
ma': 

Parlamentar 

Dep. Vladimir Palmeira 

___ _Emenda n" 1/89 

Emendand 

le2 

Suprima-se do art.l ~ da Medida Provisória 
no 77/89 as seguiriies expressõ"es "ouvido o 
Ministério do Exército". 

Justificação 

o art. 144, S _s~, da Constituição Federal, 
preceitua que as polícias militares são forças 
auxiliares e reserva do Exétcito, estando su
bordinadas, juntamente com as polícias civis, 
_aos_Govemantes dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Territórios. Em nenhum momento, 
o texto "constitucional regulou ou insinuou a 
neç_~id_a,de de oitiva do Ministério do Exército 
para elevação dos efetivos da policia militar 
dos territórios. 
- A incidência de legislação ordinária po!Ven

tura existente, que contraria o anteriormente 
exposto, encontra~se derrogada pela nova 
ConstitUição.-

Em realidade, as expressões ora suprimidas 
nada mais são do que reflexo da Doutrina 
da Segurança Nacional, concepção ainda vi
gente no interior das Forças ArmadãS~ _ . _ 

O advento do Es-tado Democrático de Direi
to, onde o "democrático" qualifica o "estado", 
irradiando os seus efeitos para todo o ordena-

mente jur1dico, nãO se coaduna coní o EstadO 
da Segurança Nacional. 

Sala das Comissões, 11 de agosto de 1989. 
- Vladimir Palmeira.. PT -RJ. -

Emenda n' 2/89 

O art. 2' da Medida Provisória n9 77/89, terá 
a segu1iite reaação: 

"Art. 29 As vagas decorrentes desta 
medida provisória serão preenchidas me
diante concursO, na proporção em que 
foremimplantados os órgãos, cargos e 
funçóes- Pfevislos no qUadro da organi~ 
zação." -

Justificação 

O art. 37, II, da Constituição Fed~ral, é-taxa
tivo ao dispor que a investidura em cargo ou -
emprego· público depende de aprovação pré· 
via em concurso público de provas ou de pro
vas e títulos, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão. Por conseguinte, não hã 
que se falar em admissão ou inclusê,o. 

A referência_ à promoção é desnecessária, 
pois ela é conseqüência natural da estrutu
ração hierârquicê: da carreira, ocorrendo sem
pre que há novas vagas a serem preenchidas 
em postos vagos ou criados. 

Para a investidura em cargo ou emprego 
público que correspondam ao nível inicial da 
carreira, o concurso público é imprescindível. 

Sala das Comissões, 11 de agosto de 1989. 
- Vladímk Palmeira, PT:-RJ. 

SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 108• SESSÃO, EM 11 
DE AGOSTO DE 1989 

1.1 -ABERTURA 
1 .2 -EXPEDIENTE 
1.2.1- Ofícios do Sr. to Secretário 

da Câmara dos Deputados 
Encaminhamento à revisão do Senado 

Federal autógrafos dos seguintes projetas: 
-Projeto de Lei da Câmara nn 32, de 

1989 (n~ 977/89, na CaSa de origerri), que 

SUMÁRIO 

altera o Decreto-Lei n~ 3.992, de 30- de 
dezembrO de 1941, que "dispõe sobre a 
execução' das eStatísticas criminais a que 
se refere-_o art. 809 do CódigO de Processo 
Penal". 

:....:_Projeto de Lei da Câmara no 33, de 
1989 (n9797/88, na Casa de origem), que 
autoriza a reversão ao Município de Belém, 
E"stadõ do Pará_, do terreno que menciona. 

~Projeto_ de Decreto Legislativo_ no 9, 
de 1989, (n<> 102/89-, na Câmara dos DePu
tados), que aprova o texto do Tratado de 
Integração; COoperaÇão e beSerivolVimerl
to entre o Governo da Re-PúbliCa -Federativa 
do Brasil e o Governo da _RePública Argen
tina, assinado em 29 -de novembro de 
1988. 

1.2.2 -Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
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-Projeto de Lei.da Câmara i:l_" 12, de 
1989 que "altera a redação do art. 13?. 
da Lei no 5.869, de 11 de: janeiro de 1973 
-Código de Processo Civil". 

-Projeto de Resolução n" 186, dei 1988, 
da Comissão Diretora, Que "dá nova reda
ção aos artigos 3" e 62 do Regimento ln ter· 
no do Senado Federal. _ .. 

1.2.3 - Comunicação da Presidên
cia 

-Prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 9/89, 
lido anteriormente, que aprova o texto do 
Tratado de Integração, Cooperação e De
senvolvimento ~ntre o_ Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argentina, assinado em_ 29 de_ 
novembro de 1988. 

1.2.4- Requerimento 
- N~ 407/89, do Senador Mauricio Cor

rêa, retirando o Projeto de Decreto Legis
lativo n~ 4, de 1989. 

1.2.5- Discursos do Expediente 
SENADOR JARBAS PA_SSARINHO -. 

Venda de imóveis funcionais. 
SENADOR CHAGAS RODRIGUES ~ 

Noticia public:ada no Con-eio BrazUien
se, de 1 0-8--_89, sobre pensões concedidas 
a ex-Governadores sob título -~'Piauí _da fu-. 
turo a ex-Governadores". . __ 

SENADOR RONAN TITO, como Líder 
- Noticiário puóUcado em O Globo, so
bre possível envQ!vimento çie_ ex-Ministros 
nas importações de alimentos d.urante _o 
Plano Cruzado, sob tilulo "CP! da impor
tação de alimentos .. , 

1.2.6 - Leitura de Projeto 
-Projeto· de Lei çlo Senado n? 221/89, 

de autoria do Senador Oda<:ir Soares. que 

considera nula todas as nomeações e ad~ 
missões sefn conçl,irso público, feitas na 
administração pública direta e indireta e 
dá outras providêndas. 

1.2.7- Requerimento 

N'· 408, de 1989, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, solicitando ao Poder 
Executivo informações que mendona. 

L3- ORDEM DO DIA . 
Projeto de Lei da Câmara no 180, de 

1984 (n~ 379rl9,na Casa de origem), que 
atribui aos vogais das_ Juntas .de Cone[-_ 
liaç.ão e Julgamento a função de cOnciliar _ 
os _dissfdios individuais e dá outras provi
dências. Declarado prejudicado. Ao Arqui
vo. 

Projeto de Lei da Câm{lra n~ 184, . de 
J984 (n~ 1_.578/83, na Casa de origem), 
ql!e inclui, no cákulo dos proventOs -"de 
aposentadoria, gratificações de comple
mentação salarial e !=le seJViço e~aordi
nário percebidas por servidor público na-
atividade e dá outras providências. Dec!a" 
raç/o prejudicado. Ao Arquivo. 
. Projeto d~ Lei do Se11açlo fl0 4l, de 1988, 
de autoria do Semidor Nelson Carneiro, 
que acrescenta disposltivo à Consolidação.· 
das Leis do Trabalho, estabelecendo novas 
e_xigências _a serem cumpridas no recibo 

·- de pagamento de salários. Declarado pre: 
judicado. Ao Arquivo. 

-1.3.1 - Discursos após a Ordem do 
Diai 

SENADOR NEY flfARANHÃO - Varita
gens do uso do álcool como com_bustivel. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -
Dívida externa. Condusão dos trabalhos 
da cõ-m.Íssão incumbida de examinai- o 

projeto de código de defesa do consumi~ 
dor.-Leviandade de acusações infundadas 
e idipÜi-lidade de c-asos- de coiTupção na 

__ a&ninistraç:ão públiCa. · _ - -~ _ _ 
- SR PRESIDENTE - Esdãrecimentos 
a tópicos do discurso do Senador Jutahy 
Magalhães. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEM
BERQ-,_ Agilização no repasse de verbas 
para o Sistema Unico de Saúde __ (SODS). 

SENDOR MAURO BENEVJDES - 60• 
aniversário dei Federação das Associações 
do Comércio, Indústria e Agricultu_ra do 
Ceará_- FAOC. 

SENADOR JOÃO CALMON- Trans
formações necessárias à Educação no 
Brasil, sobretudo no que tange a futura 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na
cionaL 

SENADOR NELSON WEDEKIM -
Construção_de_um poüduto, em Araucária 
-PR. . . . 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA -
Enaltecimento às empresas do Grupo Per
digão, por investirem na produção e no 
tra.balho. 

1.3.2- Designação da Ordem do 
Dia da próxima Sessão 

1.4- ENCERRAMENTO 
2-ATODOPRESJDENTEDOSE-

NADO FEDERAL . 
-(N• 204, de 1989) 
3 -ATAS DE COMISSÕES 
4-MESA DIRETORA 
5 - LiDERES E VICE-LiDERES DE 

PARTIDOS 
6 :,O:::.ÓMPOSJ(;ÃO DE COMIS
SOESP~ 

Ata da 1 os~ Sessão, em 11 de agosto de 1989 

3~ Sessão Legislativa Ordinária da 48' Legislatura 
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Pompeu de Sousa e Aureo Mel/o 

ÀS 9 HORAS, AC/iA/1-SE PRESEN: 
TESOS SRS. SENADORES: 

Nabor Júnior- Leopoldo Peres- ,Odac_ir__ 
Soares - J.arbas Passarinho ---:- Wilson Mar
tins. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa- o compareci
mento de 5 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a.s~ssão. 

Sob a proteção de Deus, inlciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 1? Secratário irá proceder à leitura 
do EXpediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Ofício 

DO-SR. I• SECRETÁRIO DA C<ÍMARA DOS 
DEPUTADOS 

· -~ENCAMINHADO À REVISÃO DO SENADO 
AUTÓGRAFOS DOS SEGUJ/'ITES PROJfi
TOS: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
n• 32, de 1989 

(n"' 977/89, na Casa de origem) 

(Dé_-iniciatrva do SenhorPresidente da Repú~ 
blica) 

Altera o Decreto-Lei n? 3.992, de 30 
de dezembro de 1941, que "dispõe sobre 
a exer:uçáo das estatísb'cas criminais a 

que se_ refere_ o art.. 809 do Código de. 
Processo Penal", -

O Congresso N.acional.decreta: 
Art,-,-19_ O_art.,_Io do Decr_e-to"L~_ n"'.3.992, 

de 30 de dezembro de 1941, passa a vigorar 
com a seguinte reda.ç_ão 

"Art. 1' .................. ______________ _ 

§ 1''···························-·······-------······-----
§ 2? O boletim individual é dividido em 

3TtrêSJ partes destacáveis e será adotado 
nos Estados, nos Territórios e nõ Distrito 
Federal. A primeira parte ficará arqUivada 
no cartório policial, a segunda será reme" 
tida à repartição incumbida do levanta· 
menta da estatísÜca policial e a terceira 
acompanhará o pr9(:esso. 
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§ 39 Transitada em julgado a decisão 
final e lançados os dados respectivos, se
rá a terceira parte destacada e enviada 
aos órgãos centrais de estatística dos go
vernos dos Estados, dos Territórios e do 
Distrito Federal." 

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

Art 39 Revogam-se as disposições em con
trário. 

MENSAGEM N• 398, DE 1988. 

Excelentíssimos SenhOres Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Fede
ra], tenho a honra de submeter à elevada deli
beração de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Justiça, o anexo projeto de 
lei que "altera o Decreto-Lei n? 3.992, de 30 
de dezembro de 1941, que "dispõe sobre a 
execução das estatísticas criminais, a que se 
refere o art 809 do Código de Processo Pe-
nal". - · -

Brasma, 23 de setembro de 1989. --José 
Sarney. 

Exposição de Motivos DAI, no 00353/88 do 
Senhor Ministro de Estado da Justiça, · 

Brasilia, 18 de agosto de 1988 
Excelentíssimo Senhor Piesidente da Repú4 

bllca, 
Tenho a honra de submeter à elevada consi4 

deração de Vossa ExceJência o anexo antepro
jeto de lei que altera o artigo 1" do Decreto4 Lei 
n" 3.992, de 30 de dezembro de 1941, disp0il4 

do sobre a execução das estatísticas criminais. 
2. As aherações cogitadas objetivam atua

lizar o referido dispositivo legal - que conta 
mais de quarenta anos - possibilitando um 
maior controle e efidêriciã dos dados relativos 
à criminalidade. 

3: Nessas condições, a competência para 
realizar o levantamento estatístico da crimina
lidade no Distrito Federal ficará a cargo do 
serviço de estastísticas do Governo _do Distrito 
Federal e não mais sob a égide deste Minis· 
tério, como impropriamente-ocorre. · 

4. Nesta oportunidade, renovo a Vossa Ex
celência as minhas expressões de profundo 
respeito. Paulo Brossard de Souza Pinto- Mi
nistro da Justiça. 

LEG!SlAÇÁO OTADA 
DECRETOCLEI N• 3.992 

DE 30 DE DEZEMBRO DE 1941 

Dispõe sobre a execu~o das esta
tísticas criminais, a que se refere o 

art. 809 do Código de Processo Pe
nal. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art. 180 da Consti
tuição, decreta: 

Art. 1" As estatísticas criminais, policial e 
judiciária, terão por base o boletim individual, 
que é -parte integrante dos processos. 

§ 19 Os dados contidos no boletim indivi· 
dual, referentes não só aos crimes e contra· 
venç~s. como tambéi'Cl_ aos autores, consti
tuerri o minimo exigível, podendo ser aCres
cido de outros elementos úteis à estatística. 

§ 2~ O boletim individual é dividido em três 
partes destacáveis, e será adotado no Distrito 
Federal, nos Estados e nos Tem'tôriós. A pri
meira parte ficará arquivada no cartório poli· 
cial; a segunda será remetida à repartição in· 
cumbida do levantª-lTI_ento da estatística poli
cial; e a terçeira acompanhará o processo. 
Transitada em julgado a decisão ftnal, e lança
dos os dados respectivos, será a terceira parte 
destacada e enviada: a) no Distrito Federal, 
ao Se[V{ço de ~tatístícas Demografica, Moral 
e_ Política, do Ministério da Justiça 9 Negócios 
Interiores. e, b) nos Estados e nos Territórios, 
aos respeCtivos órgãos centrais de estatíticas. 

Art. 2~ Depois de devidamente criticadas e 
apuradas pelos orgãos de estatística compe· 
tentes, a segunda e terceira parte do boletim 
individual serão remetidas ao serviço de identi
ficação, cpmo elementos complementares do 
registro do prontuário do acusado nelas refe· 
rido. 

Art. 3~ __ 0 modelo de boletim individual, pu
blicado com Código de Processo Penal, fica 
substit!Jído pelo que acompanha a presente 
lei. 

Art 4~ Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revoQ-adas as disposições em 
contrário. 

- Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1941. 
- Odulio Vangah, Vasco T. Leitão da Cunha. 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

·---·----··----·······-
Ar!. 8Õ9. A ~tatística. judiciária criminal, a 

cargo do fnstituto de identificação e Estatítica 
ou repartições congêneras, terá por base o 
boletim individual, que é parte integrante dos 
processos e versará sobre: 
1-os crimes e as contravenções praticadas 

durante o trimestre, com especificação da na
tureza de cada um, meios utilizados e circuns
tâncias de tempo e lugar; 
II-as armas proibidas que tenham sido 

apreendidas; 

II. DO AUTOR 

m-o número de delinqüentes, menciona
das as infrações que praticaram, sua naciona
lidade, sexo, idade, filiação, estado dvil, prole, 
residência, meios de vida e condições econô-
micas, grau de instrução, religião, e condições 
de saúde fisica e psíquica; 

IV-o número dos casos de co-delinqüên· 
cia; 

V -a reincididência e os antecedentes ju· 
diciários; _ 

VI- as sentenças condenatórias ou absolu
tórias, bem como_ as de pronúncia ou de im
prOtlúncia; 

vn -a natureza das penas impostas; 
VIU- a natureza das medidas de segurança 

aplicadas; 
IX-a suspensão condicional da execução 

da pena, quando concedida; 
X- as concessões ou denegações de ha

beas corpus. 
§ I 9 Os dados aciina enumerados CÕnsti· 

tuem o mínimo exigível, podendo ser acres
cidos de -outros elementos úteis ao serviço 
da estatística crimiflal. 

§ 29 Esses dados serão lãnçados anual
mente em mapa e remetidos aO Serviço de 
Estatística Demográfica Moral e Política do Mi
nistério da JustiÇa. 

§ 39 O boletim individual a que se refere 
_este artigo é dividido em três partes destacá· 
veis, conforme modelo anexo a este Código, 
e será adotado nos Estados, no Distrito Fede
ral e nos Territórios. A ·prinieira parte ficará 
arquivada no cartório policial; a segunda será 
remetida ao Instituto de Identificação e Esta
tística, ou repartição congênere; e a terceira 
acompanhará o processo, e, depois de passar 
em julgado a sentença definitiva, lançados os 
dados finais, será enviada ao referido instituto 
ou repartição congêrene. 

Boletim Individual (Aprovado pelo Decre-
to-Lei n• 3.992, de 30·12-41) 

Delegacia Policial Boletim Individual n~ 
(Um para cada indiciado) 
Çomarca .... ,';: Termo., .... 

I. DO CRIME OU DA CONTRAVENÇÃO 

Distrito judiciário-administrativo onde ocor-
reu o delito .............. .. 

Ocorreu na zona urbana ou rural? ............... . 
Data certa ou provável: dia .... mês ..... ano .... .. 
Ocorreu de diª QU de noite? ........ Foi praticado 
em dia de trabalho, domingo, ou 5 noi-
te? ............... feriado ou dia santificado de festa? 
Lugar da ocorrência .................... Meio emprega-
do .......... ; .. , .... .Motivos presumíveis ....................... . 

Nome .....•.•••.••.••..•.. ·-·-· Alcunha ......•..•••...•...........•••.• Indiciado como 

Incurso no ..................... filho_ ............................ -... -............ -.... -~ ... 
(legitimo, i legít 11110 ou leg1t lmado) 

de .......•... ~ ............ ~ .. ~~--... -,-.-. e de ..................................... ~ .. ---~-
Se.~<o ....••...•...•••. Idade •.•........•.•..•. Ano do nascimento· ................ Estado 
civil ................ Nacionalidade .................... Naturalidade .............. . 
Residência ............... -.... ~ .............•.......• -•. Profissão .......... -
Estava deSempregado? ..... ;-:.:.-;. __ ._,_ ... _, __ ,.~ .. -. Instrução ........ -. . .. Religião ou 
Culto ...... _ .....•........• _. _Cor_._ .......... rem filhos? Quantos? ·-········ ............. . 
São legítimos, ilegítimos ou legitimados? ................. -~· .................... Estava 

.alcoolizado ou sob a ac:ão_de entorpecentes? ........................................ Jnl-
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c i ado o processo em ............... de , ................ de . . .. P:resp? (Em fla-
grante ou prevent tvamente?) .. .. .. .. .. .. . .. em .. .{ /. .... 
Tem antecedentes criminais? Foi identificado em .. ····-···--··-.,-r~ 
de········-~ ........ de 19_ .. ...._. Recolhido a ................ .. ....... . 

. . •• . . , Solto em virtude de hal:Jeas corpus em ............ ,. .....•.••••• 
.. . . . ... Solto em virtude de fianca no valor de ............... . 
.. - ·······-·····-····· Evadiu-se? .......•..•.. 

III. DA VITIMA 

Nome .•••..•........... u.•.· ~-· •••••••.•••••• Alcunha •.•.••..... 
Nacionalidade ............................. Natural idade ............... . 
Sexo .......... ··L··~-----Idade ................. Estado Civil. __ .: ...... . 
Cor .................. RestQê:ncia .... _ ..............................•••.••.. , ....... Pro~ 
f issão ..•....... -~~~~-·- lnStrucão .......... _ .... ·~·-· ... Tem fi lhos? ...... -"'-' ..•........... 
Quantos? ......... r-,-.--.......... Dá-se ao vicio da embriaguez? ....... , -·-· .... ,_ . 

IV. OUTROS ELEMENTOS 

Valor dos danos (nos crimes_ ç_ontra a propriedade) 

A~~~~. ~~~did~~-::: :~:: :~~-:~:::::~~:~::::..:.:::_::: :::::::::::::: :~:::·:~::-:-:-~:-: :·::: :: 
Os autos Foram remetidos ao Juiz criminal em_ ...... ·······~ 

Local .. , .. _ .... _ _.__ ... _ ........................................ -.,. -· ...•.•.. 
Polegar direito Data ... -, .......•...... , ..........•............ , ..••... ,._ .. ,~ ..•.. , ..• 
do indiciado (Esta part:.e __ ficará arQJivada no cartório do. escrivão policial)_ 
····~······--··-·-·-·· ...... Delegacia Polfcial Boletim Indi.vfdJal n2 ······.·····v········· 

(um para cada Indiciado) 
Comarca................ -~···-··--Termo ................................... . 

I. 00 CRIME 00 DA CONTRAVENÇÃO 

Distrito Judiclário-adlllinJstrativo onde ocorreu o delito ..... -: ........... _,......_._.,__, ...... . 
Ocorreu na zona urbana oo rural? . . . . . . . . .................•..•...... , ... _oat_a certa ou 
provável: dia ......... , ..... _, .. , .. mês ............ ano ............. ,, .. _Ocorreu.de_dia 
ou à noite? .. -~· ............ _._ ..... Foi praticado em dia de trabalho, dooingo, feri8do _ou 
dia santificado de festa? ···········-···---~·-·-·-·-~-~~~~~·~·-·-·-~---···~·-·•··~···---···· Lugar da 
ocorrência . . . . . . . . . . . . . .. . .. ••••• ... . . . . . . . . .. . . . ................. t.,!e1o empre9ado 

.... _ .............•. _ .. __ Mo_t i vos presum'iveis ...... , ........... _ .. -· ...... . 

II. DO AUTOR 

Nome ............................ Alcunha_ ................................. lndici~ 091!10 

Incurso no ..........••......... Fi lho ................................... . 
(Legítimo, ilegítimo ou l~gltfmado) 

~K~·:::::::: :::~:::::'-i~~-:::::::.::. :.c::.:::. Ã~~-d~' ~~~éi~~t~·: :-:::-::-::::: :~ ::·'~f~d~ 
civil., ... _. ......... Nacionalidade .................... Naturalidade ·--·············· 
Residõncia ...... _ .......•..........•........•....... , .• Profissão········~-~.:..:;.:~~_: •. :.;.-
Estava desempregado? ......................... lnstrucão ....... ~. . .... ; . Religtão ou 
Cultd .... : .. :.-:.. .. · ........ ~- •. Cor .. , ... , .... Tem filhos? Quantos? ........ :··t"ty 1:_·_-.,·L 
São legítilJlos, ilegítimos ou legitimados?·······-···············-~------·--·--· ~tava 
alcoolizado ou $Ob a __ ação de entorpecentes? .......................... : ........ _ .. ··:_Ini-
ciado o processo em .. .. • • .. . .... de ................. de .. .. .. . Preso? (Em fla-
grante ou preventivamente?) ......... , .. : ....................... em, .. / / ...•. _, ... .. 
Tem antecedentes criminais? .... _ ......... Foi _ldentif_lcado em...... • ..... _ ........ . 
de ............... de 19 ..... _. Recolhldo_a_ ............ ~ ............ -···-····--·--· 
...•............ Solto em_vlrtude_Qe l::!aPeas-corpus ~ ..... -..•........ .- ..••...••.... ·.···-··· 
·----~·----- ..... Solto em virtude de fiança no valor de ............... : ..... .. 
. . . . . . . . . . . . _._ ... , .......... Evadiu-se? 

III. DA VÍTIMA 

Nome . ················-·-········~····-~······Alcunha ... _ .............. _-~_:.y_.-.-·:1;· 
Nacionalidade ............................. Naturalidade ................... . 
Sexo ......... .- ........... ·Idade ............... -.. Estado Civil.... . ............ .. 
Cor .......... _ .... -•. _ ... _Residêncf_a ............................ __ ._ ... ··-~·-·· ... ""~·: ... Pro---
fissão ........ ,_ .••...• Instrução ..................... Tem fil!'1os? ..................•.. 
Quantos? .......• --·. ·-·· ..... ·.-.: Dá-se ao vicio da embr iag,Jez? ... _ ..... ,., .........•. 

IV. OOTROS ELEMENTOS 

Valor dos danos (nos crimes. contra~ a propriedade) •••••••••••••••••• -- ~-•••••• ·;'f • 

. . . . •--·-·- .. ,. ...... ·-· ·- . ·----~-~------ ...................................... ·-- ..... ~--· ....... •. 
Armas apreendidas ......•.•••. , _. .. - ....•........ · · · · · · · · · · · · · · • · · · • · • _. · · _. :_, · · · · · · · :' · · · -~ 
Os autos foram remetidQs ao juiz cri_minal em .............................. _ .. _., ..... .. 

Local _ .. ·-·-· ...•... ·--· .•. ·- ... --~· ~ •• ~ ..... , .. ·~-- ............. _. 
Polegar direito Data_ .,_., ....•. ,~···.-: ....... _ .... _;················--· .. ~--~---,~······ 
do indiciado (Esta parte ficará arQ.Jivada no cartorio do escrivão policial) 
.......................... Delegacia Policial Boletlm Individual nt! ............ .. 

(um para cada Indiciado) 
Comarca ..... , , ... ._ ..• ~· ~· ....... ~,~--~Termo ... " ......... _._~_ .. ; .· •.• _. _. ... -· .... _ ••.•• _,.. ._ .. 
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I. Q.JANTO AO RÉU 

Nome ..•..•.•.. Alcunha 
Filho de · · · · · , "" · · · · · · ·:: :~~-:_(l~it i~;, ; l~Ít im~. ~~. i~9i t i;;d;) ..... . 
de .......... ecb ........................ __, ............... . 
Sexo ........ r>-•. Idade , , • "~... Ano do nasc-imento_ ....••••...•• " ••••••....... ,Estado 
Civil .......... Nacionalidade .... , ......... Naturalidade ......... _, ..... _, ...... ,. 
Instrução .................... Profissão···········-·-······················· Religião ou 
culto ........ ,__ .. _,_ ..... ,_, .. Residência .......................... Cor ...... : ........... . 
Tein filhOs? ..................... Quantos?................... São legítimos, ilegítimos 
ou legitimados? , , .................•••.• .:.. .••••...... Iniciado o processo em ... J ... ,/ ... 
por infracão prevista no artigo ........ Identificado em .. ./ .. .l--~-
Preso? .--..... ;;......................................... . ..•... ent .... / .... / ..... 

{Em flagrante ou prevent tvamente) 
RecolhidO . Solto em 

(Declarar a prisão aonde foi recolhido) 
virtude de fiança, no valor de ..........•.............•.....•................... 

o delegado . ·······-······-················································-~·· 

II . QUANTO AO PROCESSO 

Arquivamento- os autos do processo ou inquérito foram arquivados em ... .j ... ./ ... _ ...... . 
pelo seguinte motJvo ,._._. . .. •.L··-·· .. r•••••••• .. -'-'""•• ••• .-•••••••••• 

Ãcão Penal- Iniciada em ./ .. ./ .... :·por in-
fracão P~~~i~t~· ~~-à;t ig,;· · · · · ·:::::::::: ............................................... . 
Pronúncia- FoLpronunciado eon data de ... / ... / ... como incurso nas penas da art_igo .. 
Impronúncia- Foi 1mprO"lunc1ado em data de ... / ... /... ............ . ......... . 
Absolvi~o ln llmlne- Foi absolvido em data de ... ./.,./ .............................. . 
Prisão - Em data de .... , , ................. _ ........ , ................... Fiança - Foi con-
cedida em data de .......... , ............. ./ ............. ,__._./._ ..... Ju_lgam_ento na l_il li]~~ 
tâncla- Do juiz stng..~tar em data de,_ .... __ ., .......... / ..... _., .. ,/._, .... _._ .... Do TJ2ibunal 
do juri, em data de .................. _./ .. ~ ....... _ .. ./ ....... Absolvição- Fo_i _absolv.i.c:IQ. 
em data de ... ./ .... / .. ". Motivo da Absolvição .. ...... .. . .......... _ .••.•..•. 

data de ..... / .... / ..... foi condenado a ........................... . 
Condenação .:- Em 

PreSo em 
. . . / ..... /. por ter sido condenado e Recolhi elo_ a 

(Declarar a natureza do estabelecimento) 
. , .•......... Suspensão Coridiçtonal da Pena - Em data 

de .... / ... / ..... foi ,_ .•....... pelo • . . . . . . . .. ... . . . . .......... . 
......................................... _ ... ".(Concedida ou negada) (Juiz--ou Tribunal) 
EKtincão da Punibilidade __ (Oecr.e.ta.da___nQ curso do processo até o julgamento, inclusive) Em 
data de,. .. / .... /. foi decretada a extlncão da punibilidade. por 

... (Dect~~ar o mói fvo:. P~~dãó:. pe;~~PbCãó:. p;~sC~iQãó:. ~te:) .. 
Recursos - Em dat"a de ..... / ..... ,., fpi interposto o recursp de_ ......... . 

(Declarar a natureza e a·_ espécie do recurso) 
. • • • • • • • • . • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • . • . • . Em. data de ~./ .. ./ ... da ................ . 

{Decisão recorrida) 
Julgamento-da ,.a instância foi... .... ....... , ... ...... _para o 

. . . . . . . . . . . . ._ .......................... , ... (Çonf irmado ou reformado) 

(Condenar. abs~rVe~-·;;; · ~C~~t;;. ·à. ~~t i~Çã~. d~· P~~ ibi i id~d~) ........ . 
Medida de $eg.Jrant;:a- Fo1 aplicada? ······-·--~·--···--··--··--· .......... -Qual a 
~~~e~it~~~~-.;. E~- d~t~- ~-::: .-;:-::: :/ ~:-· .. f~i .. -............ :::::::::::: :.:~::: ....... .. 
~;~j~~~~~do · 00 · dê~~g~d~) · · pe 

10 
••• •• -~-~ •••••••••• -~:::: (J~;;. Ô~. t~ib}~~T-) ·.~-

a Réu está Foragido? 
Observações 

Data .......... O Escrivão 

AgoSto de 1989 

(Esta parte será anexada aos autos do pro
cesso, ocasião de sua remessa ao Juízo Crimi
nal, onde deverá ser prenchida a sua parte 
final, e, depo!s de passar em julgado a decisão 
definitiva, será destacada e rem~da, no Dis
trito Federal, ao serviço de Estatística demo· 
crática, Moral e Política do Ministério da Justiça 
e Negócios InteriOres;· ri. O-s Estados e nos Terri
tórios, aos respectivos órgãos centrais de esta-

composto de 200 boletins, de capa resistente 
(encadernamento). 

2. O BoJetim individual é composto de três 
partes, a última das quais medindo 0,33 x 0;22 
impresso em· papel próprio a ser manuscri
turado. Entre a primeira parte e a segunda 
haverá picote, e, entre a segunda e a terceira, 
além do picote, haverá uma margem de, no 
mínimo, quatro centímetros, destinada a pren
dé-lo ao processo, por meio de grampos ou 
de costlJfa comum de autos. 

levantamento da estatística, quando o proces
so estiver pronto para ser remetido a juízo. 

4. No momento em que o es~rivão de polí
cia tiver de remeter o precesso a juízo, juntará 
ao mesmo a terCeira parte do Boletim, preen· 
chidas as informações que forem de seu co
nhecimento, á vista dos autos de qualificação 
dos acusados ou indicados. 

5. A terceira parte do Boletim que foi ao 
processo pelo escrivão de polícia e remetida 
a juízo, será, depois do julgamento, destacada 
do processó_e reinetida ao Serviço de Esta
tística DemográfiCa, Moral e Política, no Distrito 
Federal; nos Estados e Territórios di:) Acre, 

tfstica) -

INSTRUÇÕES GERAIS 

1. O Boletim individual não será consti
b.Jído de folhas soltas. Será um livro-talão 

3. -A s_egünda ·parte só s"erá destacada- do 
talão e remetida à repartição incumbida do 
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aos órgãos centrais regionais de estatística, 
anotando o escrivão, na margem referida no 
n9 2, a data dessa remessa. 

6. O númerO -do Boletim IndiVidual se-rá-
o mesmo para cada uma das três partes de 
que se compõe. 

7. A numeração do Boletim Individual é 
segunda, dentro do mesmo ano. No primeiro 
dia de janeiro de cada ano, a numeração será 
reiniciada. 

8. O núfneio do Boletim Individual será 
o mesmo do processo. Assim, quando forinsi~ 
nuado o processo nq 1 (inquérito ou flagrante), 
preencher-se-á o "Boletim indMdual n9 1"._ 

9. Não se deverá usar um livro-talão de bo
letins para inquéritos e outro para flagrantes: 
ou um livro-talão para crimes e outros para 
contravenções. O livro-talão será o mesmo 
para todos os casos. Ql,l~ndo terminar o pri~ 
meiro livro-talão de 200 _Qoletins será-usadO 
outro e assim, sucessivamente. -

1 O. Quando houver mais de um acuSado 
ou indidado no mesmo processo, serão pre- · 
cedidos tantos boletins quantos forem_ eles 
(acusados ou indlcíados), lançando-se porém 
nesses boletins o mesmo número. Exemplo: 
Em um flagrante ou em um inquérito em que 
l)aja 10 indiciados, processo esse que seja 
o quadragésimo do ano--devem lançar nas 
três partes de 1 O Boletins Ind.ivi!=(uais o número 
49. k 10 seguintes partes desse Boletim lndtvi~ 
dual seriam remetidas à comiSsão de esta~ 
tfstica policial criminal uma vez portanto o pro~ 
cesso para ser recebida a juízo, e as 1 O tercei~ 
ras partes serão juntas ao pro<:esso. 

11. Quando a- apuração estatística da- se
gunda e da terc.eira partes do Boletim Indivi
dual ter reaJizado os boletins, depois de con
cluída esszt apuração, deverão ser rerneijdos 
sob protocolo, as repartições de identificação 
criminal, para que sejam incorporados _aos 
prontuários dos acusados. 

12. Aos processos baixados as delegacias 
de polícia não se juntará novo Boletirn inçlivi
dual. Essa circunstância deverá ser anotada 
no canhoto do livro-talão que fica arquivado 
na delegacia e comunicada à repartição de 
estatística policial-criminal. 

COMO PREENCHER O BOLETIM INDIVI· IXIAL ~0~0 

Boletin Individual n~ ...... No ângulo superior 
direito das três partes do Boletim, pode-se_ 
mencionar o número do processo (inquérito 
ou flagrante em _crime ou contravenção). 

2. Nome. Quando se v:erifi_c&r que o nome 
declarado pelo indivíduo, já lançado no canho
to do livro-talão e na segunda parte, não e 
o mesmo que a individuai da<::tilosc6pica, não 
se deverá raspar o noni.e errado. Essa-circuns
tância deverá ser anotada, em uma das mar
gens das partes do Boletim onde houver o 
erro. Na terceira parte (a que se remetera o 
com o processo para Juízo), que só é preen
chida uma vez concluído o processo, dever
se-á menctonar O nome da individual dactilos
c6pica, isto é; O nome certo.-

3. Na_cionalidade. Mencione-se, para o 
brasileiro, o Estado de nag;cimento, e, Para 
o estrangeiro o nome do país de origem. Se 

na:tüfàlizado, declare-se essa cirçunstância 
nlencirinando-Se o país em qUe n.i:iSceu. c 

4. Idade: Se o indMduo contar 21 anos 
_ou-mãiS ã.fé --Seis meses- completos, diga-se: 
2f anos; se __ cOittãr 21 anos e rtiais de seis 
_meses, diga-se: 22 anos, assim se procedendo 
teta a vez que haja fraçãq de idade. 

5. - Instrução.-Ado te-Se_ a seguinte classifi
cação: analfabeto, com instrução primária in
c001Pieia;-com lnstruÇão--plirhâria completa; 
com instryç~o secundária; com instrução pro
fissiánal; com irlStiUÇ:àO Superloi'; instrUção 
não declarãda. --

6. Estado civil. Declarar se_solteiro, casado 
_vlúVo, desqUitado, divorciado. 

7. Profissão. Declarar o ofício, oCupaÇão 
ou meio de vida e dizer a principal das ocupa
çôes"taso teci hã rJtais de-_uma. Devem-se evitar 
as dealOffilflãçOes vagas como cõmércio (dizer 
se cl.oóo do estabelecirriento, caseiro, empre
gado ou guarda-livro); operário ou trabalhador 
(áetalh:C!f_ se ~ ferreiro, pihtor pedreiro, padeiro, 
etc.); nem dizer que é furidonário público, sem 
mencionar se é federal, estadual ou municipal, 
nem declarar que é Jnllitar, sem esP,e<::ificar 
se é P?ãÇã. õlr oficial do EXercito, da Armada, 
da PoliCia, etc. " 

8_. Residênciél: Mencione;m-se o nome da 
ru~ _e a eSPécie de residência, habitilção --Cole
tivil (Cªsa- de famíli~, f!Otél, -hOspedaria, casa 
de cómodos, casa de _pênsâo, cása de aparta
mento), postlbulo, -penSão h-ospi~ repartição 
pública estabeleclmentQ de ensino, Casa de 
cCiihérclo, botequim, taverna, estabelecimento 
industrial, via pública etc. _ -

-g;- -Antecedentes. 05 ànteêedentes serão 
os que informa o Gabinete de IdentifiCação 
na folha de antec;edentes, d~vendo ser definida 
a situação pelas expresSões siÍn õ"u não. 

__ 10. Na resPosta à pergunta se estava de
sempregado declarar uma dfls seguintes con
dições econômicas: miscrabilidade, pobreza, 
pequenos recursos e aba~nça. 

11. . Estava alcoolizado ou sob .ação de en
torpe_centes? Declar_ar, se existirem as condi
ções de inarlimidade Psi quica ou -física- ano
malias mentais, alcoolismo, toxicomania. 

12. Lugar da ocorrência. Especificar em 
que lugar foi pratiéado o delito; mencione~se 
o nome da rua e a espécie de residênda, habi
tação coletiva (casa de família, hotel, hospe
daria, casa de cómodos, casa de pensão, _casa 
âe apartamentos), prostíbulo, prisão, hospitaJ, 
repartiÇão pública, estabelecimento de e:nsi_no, 
casa· do cornérçio, bQte<ti.lirii,: tãverna, estabe-
lecimEmto ind1,1St.rial, yja púbiicã etc. --

(À Comissão de Constituição, JustJfa 
e Gdadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 33, DE 1989 

~ (n' 797/68, na Casa de origem) 

(Í:le. iniciativa~ d9" Senhor_Presiden~e_ da Repú-
blica) -

Au_tpriza a reversão ao .Município de Be
lém, ESiado dá Pará, do -terreno "que men

- clona. 

O CongresSo Nacional decreta; 

Art. 1~ Ftcao·Pod~r Executivo autorizado 
a prOITlC>Vef a r"eVersão-àoM.unicípio de Beféffi; 
Estado do Pará, do terreno, com área de 
505.29,31m2 (c::inqdenta- mil~ ~ínhentos evin
te_nové me_troSqu~ar~dos-e_trir"?ta e um ded· 
nlêtiOS qUadfadõs),~designada pOr Quadra n9 

39,_s1tuado entre a Avenida Marques de HeNal 
e a Avenida Visconde de lnhaúfn.a, .naquele 
Município, a ser desrriembrado de ár~a maior, 
doada à União Federal, através do Contrato 
lavrado em 23 d"e -outubro de 1975_,no üvro 
ri" 18; fls. 95 a 97 verso, da Delegacia dÕSer
vis:o do Património da União, no Estado do 
Pará, registrado sob __ o __ no 48.672, no Uvro 

-3~KK. fls. 218, -do Cartó:tlo. do Registro de Imó-
veiS do SeQuhdo Ofício da Coroarça de B-e
lém-PA. em '26 de janeiro de 1"976. 

Art. 2o Esta lei entra em vjgor_ na data de 
sua pubiic_açãQ. _ _ __ 

Art~ 39 Revoga~_-se as _disposições em 
coh1rário. 

MENSAGEM N' 230, DE 1988 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Congresso Nadonaf _ .. 

Nos termos do art. 51 da Constituição Fede
ral, tenho a honra de submeter à elevada deli-

-" beração de Vossas E:x,celências, acompanha
da de exposições de motivos do Seiihor Minis
tro de Cst_~gQ da Fazenda, o anexo projeto 
de lei que "autoriza a reversão ao __ Município 
de Belém, Estado do Pará, d.o terreno que 
menciona". 

Brasília, 21 de junho de 1988. -José Sar· 
ney. 

txi'OS[Çí\0 DE MOTIVOS N"_~l B, DE 13 
~ DE JUNHO DE f988, DO SENHOR M!NIS· 

TRO DE ESTADO DA FAZENDA 
EX.c.elentíssimo Senhor Presidente da Repú

blica: 
No. anexo _processo cogita-se da reversão 

ao MuniCípio de- Belém,_ Estad.o do Pará, do 
terrênO, com à área ·ãe 50.529,.31 t\rp2

, desig
nado por quádra n' 39, situado entre a Avenida 
Marques de Herval e Avenida Visconde de 
lnhaúma, na(rueía munt"cípalidade. 

2·. Fora esse terreno - integrando maior 
porção_;. doado à União Federal pelo aludido 
Município, mediante EsCritüra lavrada a 
23-JQ. 1975, no livro JS; às fls, 95/97, da Dele· 
gada do Se!Viço do ~afrimônio~a,a União no 
Pará, titulo e.sse devidamente_ traflSCrítri; Sõb 
o n~ 48.672, no Uvro 3~KK, às fls. 2.18 do 
Cait6rio do fU da COmafc:a de Belém - PA, 
emZõ-J-197õ. ~OO • ~ • 

-3. DeStiõ.QU:-:se essa- área a instalações do 
Ministério da Aeronáutica, 1 ~ Comando Aéreo 
Regional. _ 

4. Ocorre, porém, haver o Ministériõ da 
Aeron~utica se desinteressado do imóvel doa
do, razão porque anuí à sua .rev~rsão a_o Muni
cípio- doador, consoante, despacho do E,xmo 
Senhor Ministro df;l Aeronáutica. 

5. O Ser:vl.ço _do Património da UniãO e 
a Secretária Geral deste Ministério opiriam fa-
voravelmente àquela m-edida. . 

6. Acolhendo esses pareceres, teri.ho a 
hOnra de submeter à elevada apreciação de 
Vossa Excelência Q ~ne:?to projeto de mensa-
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gem ao Congresso Nacional, acompanhado 
de ante projeto de lei, que consubstancia a me
dida proposta. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa EXcelência os preteXtos do meu mais 
profundo respeito - MaOson da Nobrega. 

(À CorriissáO de COnStliu1Çdo1 JuStiÇa 
eGdadania) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 9, DE 1989 

(No 102/89, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Tratado de Integra
ção, Cooperação e Désenvolvimento en
tre o Oovemo-t:Ja República Federativa 
do Brasü e o Governo da RepúbliCa Ar
gentina, assinado em 29 de novembro 
de 1988. 

O Cõhgresso Nacional decreta: 
Art. ]° Fica aprovado o texto do Tratado 

de Integração, CooperaçãO e Desfú1volvimen
to entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da-República Argentina, 
assinado em 29 de novembro de 1988. _ 

Parágrafo único. FiC:Bnl. sujeitos à aprova
ção do Congresso Nacional quaisquer atas 
de que possa resultar revisão do Tratado, bem 
corno aqueles que se destinem -~ estabelecer 
Ajustes Complementares. __ 

Art. 2" Este de~reto legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 379, DE 1989 

Excelentíss.irTios Senhores Membros do 
Congresso Nac:lonal: 

A política externa brasileira se orienta, de 
forma firme e consistente, pelos princípios que 
a Nação brasileira, através de s_eus legítimos 
representantes, fez inserir na ConStituição da 
República. 

2. O Poder Executivo, na formulaçáo e na 
implementação da política externa, diante de 
um panorama econômico internacional ca
racterizado pela formação. de grandes blocos 
de países. pela aceleração do progresso_tecno
lógico; pelo acirramento da competição eco
nómica, tem dado em meu Governo a mais 
alta prioridade ao estreitamento das relações 
do Brasil com os países vizinhos, que são para 
nós, Inelutavelmente, no_ssos maiores aliados. 

3. Nesse esfo!'Ço diplomático, nunca pôde 
haver dúvida de que seu êxitçl passaria pela 
necessária transformação radical de nossas 
relações com a República Argentina Sem a 
construção paciente e pertinaz de mecanis
mos de cooperação nos mais diversos setores 
econômicos, sem a compreensão pOlítica da 
nossa comunidade essencial de objetivos no 
plano intemadonal, essa transformação não 
se realizará. Somente essa transformação per
mitirá ao Brasil e à Argentina" -defender seus 
interesses, fazer avanÇar seus objetivo.S e exer~ 
cera influência que para tal se fizer necessária 
nesse novo e desafiador mundo político e eco
nômico que vem surgindo. 

4. Nesse sentfdO', e antecipan~'?. c;> p~!n~ 
cípio que viria a ser inscrito no art. 4Q da Consti
tuição da República, desde a Declaração dç. 

lguaçu, vimos processando, em um espírito 
de elevada compreertsão, com as mais altas 
autoridades da República Argentina, essa 
transformação radical de nossas relações, 
através do programa de Integração e Coope
ração Económica. 

5. Na execução desse Programa, as mais 
altas autoridades dos dois países, inclusive o 
próprio Presidente Carlos Menem, quando ain
da governador da Provinda de lá Rioja, sempre 
consideramos ser a integração económica en
tre _o Brasil e Argentina uma decisão histórica, 
de extraordinária delicadeza de execução, es
sencial para o futuro de nossos países e que, 
assim, deve estar acima da transitoriedade dos 
governos. 

6. Por essa razão, o Programa de Integra
são, que tem servido ç_omo me<:arUsmo flexi
vel e realista nas primeiras experiências inova

_ _doras de cooperação, teria de vir a ser orien· 
tado por um tratado entre os dois países que 
viesse a tomar pennanente o objetivo central 

-·de integração econômica,a definir seus princi
pais aspectos, a estabelecer os processos pe
Jos quais as duas sociedades viriam;· através 
de seus representantes nos Congressos, a par
ticipar estritamente do proCesso de Integra
ção. 

7. O Tratado de Integração, Cooperação 
e Desenvolvimento _entre a República Fede
rativa do Brasil e a República Argentina, assi
nado em 29 de novembro de 1988, e que, 
em conformidade com o art.49, inciso I, da 
ConstituiÇão, Orã submeto à consideração de 
Vossas Excelêncías, representa um marco e 
UJI1 farol para a atuaçâo do Brasil na América 
Latina e no mundo e para o aperfeiçoamento 
das relações entre os Poderes da República 
na implementação democrática de nossa polí
tlc;a_externa. 
_ Brasília,19deago.Stode 1989.-JoséSar-

n~Ji. -

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DECLA 
229/XCOR-AUIDI-LOO, DE28 DE JULHO 
DE I 989, DO SENHOR MINIS1RO DE ES
TADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey . 
Presidente da República 
Senhor Presidente: 

O Tratado de Integração, Cooperação e De
senvolvimento entre o Brasil e a República 
Argentina, concluído em 29 de novembro de 
1988, cohstitUi marco de particular ,Sjgilificado 
nas relações bilaterais brasileiro-argentinas. 
Através dele dá-.se caráter permanente ao pro
grama de integração, que desde 1986 vem 
sendo implementado pelos governos dos dois 
países. -

2. Pelo tratado traçam~se também as dire
trizes que _conduzirão ã 51ue o_ Brasil e Argen
tina integrem um espaço econômico comum. 
Nele prevê-se a remoção de todos os opstá
culos tarifários e-rlão-tarifários ao comércio 
de bens e servi.ç:os; determina-se a harmo
"'~~o ~-P9Lí!f~~,acil:J?tl}e!~1 .~~~ol~, i~~ 
dustriaJ, de transporte e comumcaç-oes, Cientí
ficas e tecnológicas e de todos os outros seta-

res relacionados com a fonnação do marcado 
comum: estabelecem-se os mecanismos que 
permitirão o acompanhamento de telhado e 
eficaz do processo de integração, aí incluin
do-se aqueles que regerão a eventt.!al_ associa
ção de terceiros Estados. 

3. A entrada em vigor de tratado cria com
promisso renovado com o processo em curso 
entre o Brasil e a Argentina e a ele yincula 
todos os setoreS da sociedade brasileira. Passa 
a Integração com o país vizinho a ser tarefa 
de cumprimento obrigatório, na linha do que 
determina em caráter amplo o dispositivo do 
art. 4~ da Constituição naciOnal: 

4. Submeto, pois, a Vossa Excelência, 
mensagem ao Congresso Nacional relativa à 
ratificação do tratado de lntegraçâÇl. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência, Senhor Presidente os pro
t~s do meu m_ais profundo respeito- Ro
berto de Abreu Sodré. 

TRATADO DE INTEGRAÇÃO, COOPERA
ÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO EN1RE O GOVER
NO 

DA REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASil. 
~ E O GOVERNO DA REPÚBUCA ARGENTINA 

O Governo da República Federativa doBra
sil e o Governo da República Argentina (dora
vante denominados ''Estados_-Parte"),_ 

Consíderando 
O fato histórico que i-epresenta a Declara

ção de IguaçU, de 30 d~ novembro de 1985; 
A Ata para a integração Brasileiro-Argentina 

e os progressos do Programa de Integração 
e Cooperação Económica, de 29 de _julho de 
1986; 

A Ata de Amizade Argentino-Br!lslleira: De-
moctaciã:, Pãz e Desenvolvimento; . 

A neCeSsidade de consolidar. definitivamen~ 
te o proceSso de inteQração econô-mica entre 
as duas Nações .. em um marco de renovado 
impulso à integração da América Latina; 
- A decis~o de _{l.rnbos o_s Governos de- prepa

rar as dua~ Nações para os desafios do Século 
XXI, e 

Os compromissos assumidos pelos dois 
Estados no Tratado de Montevidéu, de 1980, 

Acordam o seguinte: 

I-OBJETIVOS E PRINCrPIOS 

Artigo I 

O objetivo final do presente Tratado é a 
consolidação do proc_esso de integração e 
cooperação económica entre a República Fe
derativa do Brasil e a República Argentina. 

Os territórios dos dois países integrarão um 
- espaço económico comum, de acordo com 

os procedimentos e os prazos estabelecidos 
no presente Tratado 

Artigo2 

O presente Tratado e_ os Acordos especí
ficos dele_ de<:orrentes serão aplic~dos segun
dq_ os p_ríndf!ios de gradualismo, flexibilidade, 
equaíbrio e simetria para permitir a progressiva 
adaptação dos -habitantes e das empresas de 
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cada Estado-Parte às novas condições de con
corrência e de legislação ~conômic:a. 

II- PRIMEIRA ETAPA 

Artigo 3 

A remoção de todos os obstáculos tarifários 
e não-tarifários ao comércio de bens e seiVir;:os 
nos territórios do.s dois Estados-Parte será al
cançada gradualmente, no prazo máximo de 
dez anos, através da negociação de Protocolos 
Adicionais ao_Acordo de Alcance Parcial de 
Renegociação daS: Preferências_ Qu~orgadas 
no Periodo 1962-1980 (Acordo n• 1)._ 

Os Protocolos Adicionais, através da ç::on
vergência dos níveis tarifários então vigentes, 
consolidarão progressivamente os níveis tari
fários comuns, da Nomenclatura Aduaneira 
da Aladi. 

Artlgo4 

A harmonização das políticas aduaneiras de 
comércto interno e extemo, agric:ola, indus
trial, de transportes e col'nuni~ações, científica 
e tecnológica e Ol.ltras que os Estados-Parte 
acordarem, assim como ~ coordenação das 
pollticas em maté_ria monetária, fisc:al, cambtal 
e de capitais serão realizad_as, gradualmente, 
através de Acordos específicos, que, nos casos 
correspondentes, deverão ser aprovados pelo 
Poder Legislativo da República Federativa _d,o 
Brasil e pelo Poder Legislativo da Repúbltca 
Argentina. 

lll-SEGUNDAETAPA 

Artigo 5 

Concluída a Primeira Etapa, proceder-se-á 
à harmonização gradual das demais polfticas 
necessárias à formaÇão do mercado comum 
entre os dois Estados-Part~, in_cluindo, entre 
outras, as relativas a recursos hunlai1os, atta
vés da negociação de Acordos e_specíficos, 
que serã:o aprovados pelo Poder Legis1ativo 
da República Federativa do Brasil e pelo Poder 
Legislativo da República Argentina. 

IV -MECANISMO 

Artigo 6 

A execução do_ presente Tratado e de seus 
Acordos específicos estará a cargo da Comis
são de EXecução do Tratado de Integração, 
CoOperação e DesenvolVimento. __ 

A ComiSsão de _Execução será cc-presidida 
pelo Presidente da República Federativa do 
Brasil e pelo Presidente da República Argen
tina. 

Será integrada por quatro Ministros de Esta
do brasileiros e por quatro Ministros de Estado 
argentinos. Semffrabalhos serão coordenados 
pelos Ministros das Relações Exteriores, que 
designarão um alto fUncionário em cada pafs 
como SecretáriO Nacional da ComisSão. , 

A Comissão enviará à CõfulSSão Parlamen
tar Conjunta de Integração os projetas de 

J\cor4_os ~pecilicos, para os fins do disposto 
no _Artigo 8. · 

Artlgo7 

A Comissão poderá formar, para cada Acor
do específico, Comissões Técnicas Conjuntas 
de Estado e. d~ Implementação, compostas 
por funcionários pertencentes aos órgãos ad-. 
minlstrativos comPetentes de cada Estado
Parte e cuja c:oor.denação política estará a car-
go das Chancelarias. . 

Ademais, proporá as instâncias .e mecanis
mos para assegurar o cumprímento dos Acor
dos decorrentes do_ presente Tratado, assim 
como para solução .das eventuais controvér
sias. 

Artigo 8 

"Os projetes dos AcQrdos Específicos nego
ciados pelos Governos do.s Es~do$-Parte, an
tes de seu envio aos respectivos Poderes Le
gislativos, se(ão apreciados por uma Comis
são Parlamentar Conjunta de Integração, de 
caráter consultivo, qUe será campo~ por do
ze parlamentares de cada país, designados pe
los respectivos Poderes Legislativos, com 
mandato de dois anos_. 

A (e ferida COmissão transmltirki a Comissão 
de Execução do Tratado suas recomenda
ções. 

V- DISPOSIÇÔES GERAIS. 

Artlgo9 

O presente_ Tratado se aplicará sem prejufzo 
dos compromissos internais, bilaterais ou 
multilaterais, assumidos por cjualquer dos.dois 
Estados-Parte. -

.Artigo 10 

A §plidta_ção d~ associação por parte de 
Estado-membro da Associação Latino-Ame-
ricana de lntegração- ALADI, a este Tratado, 
ou a um Acordo específico dele decorrente, 
poderá ser examinada pelos dois Estados-Par
te após cinco anos cte vigência deste Tratado 
ou do Acordo específico a que o Estado-mem
bro da ALADI solicite sua associação. 

-A associação se realizará atrav~ de um Tra
tado ou de um Acordo específico, em c:onfor
midade com os procedimentos dispostos nos 
Artigos 6-e 8 acima. 

Artigo n 

O "[>teséilte Tratado entrará em vigor na data 
da troca, dos Instrumentos de Ratificação 

Artigo 12 

Q presente -Tratado entfé a RePúbliCa Fede
rativa do Brasil e a República Argentina terá 
vigência indefinida. 

-o Estado-Parte que desejar denunciar_ o 
presente Tràt.cldo deverá -Comunicar essa in
tenÇãà- ào oUtrO EstadO-Parte. efetuand~ en-

trega formal do docunlento de denúncia um 
ano- após a realização da comunicação. F,"or
malizada a denúncia, cessarão automatica
mente para os dois Estados-Parte, os di~eítos 
e obrigações decorrentes deste Tt~tàdo._ 

A denúncia de Acordos específicos decor~ 
rentes deste Trértac;l_o obedecerá às normas es
pecíficas neles fixadas. Caso não existam es
sas disposições, será aplicada a norma geral 
do parágrafo anterior do presente Artigo. 

Feito em Buenos Aires, aos vinte e nove 
dias do mês de novembro de 1988; em dois 
eJotemplares originais, nás línguãs pÓrtuguesa 
e espanhola, sendo ambos os textos igual~ 
mente autêntiCOs. 

(À Comissão de Relações ExteriOres ~ 
Defesa Nacional) 

Pareceres 

PARECER N•146, DE 1989 

Da ComissJo de ConstitUiçâo, JustJ"ça 
e_ Odadánia sobre o Prqjeto de Lei dt~ 
Cbrnara n 9 12, de 1989 que "altera a redif
ção do art. 132 da Lei nP 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 ....... Código de Processo 
Civil': 

Relator: Senador Mareio de Lacerda 
Chega a esta Comissão, para os fins regi

mentais, o Projeto de Lei da_ Câmara no 12, 
de 1~89. qlle ':altera a redação do art. 132 
da Lei no 5.869,- de 11 de janeiro de 1973 
- CódiQO de Processo CiYJ1". _. . . 

A proposição data de 1983 e o autor da 
iniciativa, ilustr_e Deputado Nilson Gibson, as
sim justifica a necessidade de ser alterado o 
C6digo do ProceSso Civil: 

·--- - "O PrinCíphda identidade física do juiz 
é urn dos princípioS espOSados pelo atual 
Código de- p-roi::esso Civil, estando con
suQstanciadQ no dispositivo que se pre
tende modificar. 

·············---···-······-·······---..,...,... ..... ----·-
0 júlz substituto, que houver funcio~ 

nado na_ .instrução do ·processo em au
diência, será competente para julgá-lo, 
ainda quando o efetivo tenha assumido 
o cargo. 

Mas, ainda da forma como se encontra 
red~gido o dispositivo atual, muitos Prejuí

-zoS têm trai:ido ~justiça, com o emperra-
-- menta da m~quinajud{Cfária pela acumu-

lação do_s processos. que ficam sobres· 
tados aguardando ~ volta_dõ juiz, em obe· 
diênda ao mencionado princípio. 

E a raZãO dessa obediência é encon
trada na \excessiva importância dada à 
pr<M! te_~~unhal, ao depoimento." 

Vejamos como a doutrina explica o conteú
do do princípio· daidentidade física do juiz: 

O mais ilustre dos escritores desse te
ma, ria prinieira metade deste século, foi 
chivenda, que proCui-ou demonstrar que 
a oralidade ~onsiste em um c:onjunto de 
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princípios distintos, embora intimamente 
associados entre si. Quando eles forem 
aplicados a uma legislação processual, 
pode-se concluir que nela existe_ o pro
cesso oral. 

Esses princípios sãO, resumidamente, 
os seguintes: 

a) prevalência da palavra falada sobre 
a escrita; 

b) imediação entre o juiz e as pes_soas 
cujas declarações ele deva apreciar; 

c) identidade da pessoa física do juiz 
§, isto é, o juíz que colher a prova é que 
deve julgar a causa; 

d) concentração dos trabalhos de co
lheita da prova, discussão da causa e seu 
julgamento em uma só "audiência, ou em 
poucas audiências próximas no tempo, 
para que as Impressões do julgador se 
mantenham frescas; ' 

e) inapelabilidade das interlocutórias 
para não suspender o curso da causa. 

Todos esses princípios visam a que a 
causa seja julgada p-elo juiz- que colheu 
as provas produzidas oralmente, de modo 
que tenha podido apreciar melhor a credi~ 
bilidade dos depoimentos; e a dedsllo 
deve ser dada enquanto essas impres
sões ainda _estão vivas no espírito do jul
gador. 

(Comentários ao C6dfgo ·de· Processo 
Civil- Vol.l- Tomo 11- pp. 537/538 
- Celso Agrícola Barbi). 

Verifica~se que o propóSito nudear do prin
dpio da identidade física do juiz é o de asse
gurar um julgamento da lide com pleno co
nhecimento dos fatos relevantes, notadamen
te aqueles que chegam ao conhecimento do 
magistrado transmitidos oralmente. 

Como Oem salienta o autor da proposição, 
embora louvàvel o princípio, tem ele concor
rtdo para o retardamento da prestação da tute
la jurisdicional na medida em que, nas inúme
ras hipóteses de afastamento temporárto do 
juiz, é necessário aguardar o seu retomo ao 
efetivo exercício para a prolação da sentença. 

A redação oriunda da Câmara dos Deputa
dos, conquanto procure sanar o apontado pro
blema explicitando que a vinculaçllo deixa 
de ser obrigatória quando o magistrado _estiver 
convocado, licenciado ou afastado por qual
quer motivo, não resolve, em definitivo, os pro
blemas que a exegese jurisprudencial tem sus
citado. 

Há grande divergência, por exemplo, quanto 
à vinculação do juiz mesmo apôs a transfe
rência, promoção_ ou aposentad_oria, nos ca· 
sos onde a autoridade tenha concluído a ins
trução da causa. 

Para sanar definitivamente estas incertezas, 
julgamos oportuno modificar a redação para 
deixar patente que o magistrado só se vincula 
ao processo quando houver concluído a au-
diência. - - -

O prindplo da identidade física- do juiz não 
fiCa sacrificado com estã solução alternativa 
pois é sempre facultado ao magistrado repetir 
as provas que entender necessário. 

O projeto é constitucional e jur(dico, 

Pelas razões expostas, somos pela aprova~ 
ção da matéria na forma da seguinte: 

EMENDA SUBSTITUTIVA AO 

PRQ.!ETO DE LEI DA CAMARA N' 12/89 

04 no_1@. redação i!O. artigo 132 da Lei 
- n" 5.869, ae- 1 r -de janeiro de 1973 -

CódJ'go de PrOceSso Civil. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ O art. 132 da Leln~ 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo 
CIVil- para vigorar com a seguinte redação: 

"Arl 132. O Juiz, titular ou substituto, 
que concluir a audiência julgará a lide, 
salvo se estiver convocado, licenciado, 
afastado por qualquer motivo, promovido 
Ou aposentado, casos em que passará 
os autos ao seu sucessor. 

PafáQ-rãfo úrlfco. Em qualquer hipÓte
-se,--0-Juiz que profeflr a sentença, se en
tender necessário, poderá mandar repetir 
as provas já produzidas. 

.. Art. 2" ESta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em con~ 
_~ária. Jutahy Magalhães - Presidente e_ven
tual Chagas Rodrígues 

Sala da Comissões, 1 O de agosto de 198_9. 
Maurido Corrêa - Francisco Rol/emberg -
Ranaldo Aragão-Márcio Lacerda- Relator 
- Roberto Campas - Carlos PatrocímO -
Marco Maciel -João CJJmon -Áureo Me/lo, 

PARECER 1'1• 147, DE 1989 

(Da Comfssão de-COnstituição, Justiça e Cida
~--=---- · · -- ·-- '--'-"":dania) 

Sobre o Projeto de Resolução nP 186, 
de 1 gaa. da Coriu"ssão "LJiretor<t, que "dá 
nova red<tção aos artigos 3P e 6_2 do Regi
me!!_tO }n]!mo do Se!Jac}o federal". 

·- . . . 
Relator: Senador Jutahy Magalhães 
O Projeto de Resolução n~ 186, _de 1988, 

sob exame desta Comissão, foi idealizado pela 
Comissão Diretora do Senado Federal com 
o intuito de alterar o Reginiento Interno da 
Casa, vigente na época. 

A matéria nele contida foi objeto de larga 
discussão por· ocasião da apreciação do Pro

: jeto de Resolução n? 03, de 1989, que resultou 
na promulgação da Resolução n~ 18, de 
1989, alterando profundamente a Lei Interna, 
adaptando-a às disposições da_ Constituição 
Federal de 1988. 

Assim sendo, entendemos que a referida 
proposição e a _emenda a ela oferecida devem 
ser encaminhadas a Secretaria Geral da Mesa 
para serem incluídas em Ordem do Dia, a 
fim de serem declaradas prejudicadas nos ter
mosdo_art. 334 do Regimento Interno, conso
lidado. 

to parecer. 
Sala da~ Cof:!1issões.. ~O de agosto d~ 1989. 

Chagas Rodrigues, Presidente Eventual-.Ju
tahy !4aga/háes, Relator. - Marco Maciel -

João Calmon ___;Maurício Corrê a - Roberto 
Campõs - Leite Chaves - Rona!do Aragão 
- Francisco RoUemberg ~ Márdo Lacerda 
- Carlos Patrocínio - Ney Maranhão - Áu_-
reoMeUo. 

O SR. PRESIDENTE *(Pompeu de Sou
sa) - O Expediente lido vai à publicação. 

Do expediente lido, consta o Projeto de De
ctetõ Legislativo n9 9, de 1989, e que, por 
se tratar de matéria referente a ato interna
-cional, em obediência ao art. 376, letra c, do 
Regimento Interno, terá, perante a COmissão 
de Relações Exterfores e Defes_a Nacional, o 
prazo de 5 dias para recebimento de emendas, 
após o que a feferida ComissJo terá 15 dias, 
prorrogáveis por igual período, para opinar so
bre a matêria. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1 ~ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 407, DE 1989 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 256, do Regimeltto-iltter

no, requeiro- a retirada do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 4, de 1989, de rriinhéi autoria, 
que "susta os efeitos do artigo 2?, inciso VI, 
do Decreto n9 97.455, de 15 de janeiro de 
1989, cujo dispositivo determina a alienação 
das ações representativas da particip.lÇáõ da 
Onião no capital social da Companhia Auxiliar 
de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB. 

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 1989 
-Senador Mauricio Cotréa. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nos termos da alínea a do § 29 do art. 
256 do RegitTlento Interno, o reQuerimento 
lido será incluido em Ordem do Dia oportu-
namente~ _ 

Há oradores iilscritoS. 
-Cofl.Cedo a palavra ao nobre senadOr Jãib_ils 

P_assarinho. 

O SR. JI\RBAS PASSARINHO (PDS 
- PA. Pronunciã O seguinte discurso} --Sr. 
Presidente, Srs. senadores, os jornais publica
ram - e creio que até a televisão mostrou 
isso - o_ Presidente do Congresso Nacional, 
o nosso ilustre colega, Sr. Senador Nelson 
Carneiro, indo ao Palácio do Presidente da 
República para entregar-lhe _o que seria _o re
sultado de urria proposta consensual dos Pre
~!çl.entes dos Partidos para salvarem a Repú-
bliç:_a~ -- - -- . - . 

Eu, sendo ex-Presi4ente do meu Partido, 
-naturalmente- não participei disso. No outro 

dia, me perguntaram se eu já estava no PSDB. 
Eu disse: "Não, eu sou do PDS do 8". É outra 
coisa completamente diferente. Então, não 
participo dessas confabulações, mas estranho 
que possa ser apresentado um documento, 
em nome do Parlamento brasileiro, do ConR 
gresso brasileiro, sem que 5,__albamos o que 
foi fetio em nosso nome. · 

Ontem, eu ouvi, -ainda, uma declaração de 
- um Deputado, o ex-Ministro Prisco Viana, di

zendo exatamente assim: 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Sábado 12 3809 

"Perguntem,· aqui, a este Plenário intei
ro quem tomou conhedmento desse dQ
cumento que fot apresent;acl_o -~omQ sen
do o documentQ de sãivação ria~íonal, 
em nome exatamente dos Parlamenta-
res." · 

Não sei se algum dos presentes, aqui, parti
cipou disso. E é evident~ qUe, há algum tem
po, se pretende colaboraçãq mais estreita en
tre o_ Executivo e o Legislativo, com vis_tas. a 
podermos ·chegar a bom termo. E quando 
eu digo chegar a bom termo é chegar, pelo 
menos, até o_dia 1_5 de nove~bro,_a __ uma 
eleição que proporcione a possibilidade de es-
colha do Presidente da República para suceder 
o Dr. Sariley. ___ _ 

Entre as medidas que foram indicadas co
mo necessárias para salvar as finanças da Re
pública e a honra do Pais, ~aparece esta da 
venda das mansões dos Mmistros de Estado. 

No tempo em que era muito esc;assa a fi,gu
ra humana qualificada, o Governo teve que 
lançar mão de mim e eu, então, por três vezes, 
fui Ministro de Estado. 

Nunca morei numa das mansões. Por quase 
dez anos de Ministro de Estado, morei na mi
nha casa. Primeiro, no apartamento que com
prei ao che-gar aquj, pelo Senado e, quinze 
dias depois que tinham feito aquelas vendas 
extraordinariamente beneficiadas, porque fo
ram vendas sem correção monetária. Muitos 
Srs. Senadores e Deputados, no passado, 
compraram apartamentos, inclusive nas ~reas 
mais cobiçadas de Brasilía, por valor histórico 
e, nem por isso, se cons_iderou o fato uma 
imoralidade. Acho que imoralidade, talvez, não 
tenha sido, mas foi um benefido extraordi
nário que se deu_às pessoas que·com:praram, 
aqui, metro quadro por valor histórico. 

Quando comprei o meu apartamento, hou
ve um critério adotado - chegava eu para 
o primeiro mandato - pela Mesa da êpoca: 
prioridade de acordo_ com os encargos de fa
mília. E como eu tinha cinco fühos, entrei nes
sa prioridade, junto com Carvalho Pinto e Pe
trônio Portella. Compramos um apartamento 
e nele vivi, na SQS 208, e tive o prazer de 
ser quéise vizinho do ilustre Senador Pompeu 
de Sousa, então urn ~ubversivo apaziguado 
-, que vivia pr6xiíno de nós, na 208, e que 
nos está presidindo, nesta sessão, no ma:men~ 
to, e pode confirmar que lá morei, durante 
um periodo de sete anos segui_dos. 

Fui Ministro, portanto, nesse período,.e pude 
viver perfeitamehte·no meu apartamento, sem 
problema; era Senador e tinha conseguidq um 
apartamento. D.epois, eu i"', como M.inistr.o da 
Educação, aos domingos, a çasa jogar volei
bol, desfrutar da piscina e voltar para o meu 
apartamento. 

Eu tinha recebido a casa do ~ustre Senador 
Ulrsc:.- Outra, um __ grande amigo que, _infeliz
mente, é falecido._.Era uma casa mocf~~. Sr. 
Presidente, Srs. Senadores - três quartos, 
mas perfeitamente compativel, digamos, com 
a classe média. 

Aí, começa-o abuso! Corrieça o que acho, 
realmente, que está sendo o result,ado agora, 
quer dizer, a conseqüência do abuso. 

começaram a Constn.!ir uma casa defronte 
àquela que destinada ao Ministro da Educação 
e quando ela foi ultimada, a casa do Ministro 
4a _Educação parecta a do caseiro daquela 
que tinha sido constr~ída. Então, começou 
a haver o avanço ·para fazer, realmente, man-
sões. · 

Nos primeiros anos meus, de Ministro, in
dusive quando não ocupei casa, eu sabia _de 
um M_inistro que tinha- oc:::upado casa e foi 
quando yi, pela primeira vez, fora dos roman
ces de Agatha Christie, o mordomo! Apareda 
no Orçamento de um determiando Ministérto. 
Levªcam aquele Orçamento e me m_ostraram 
a indicação de um mordomo. Apareceu, en
tão, a mordomla! 

Tive oportunidade, aqui, de de(e:nder, às ve
z.e_s_. acus~ções Jei_tas pelo ilustre Líder do 
P.MOB na êpoca, Senador Paulo Brossard, em 
relação a essa mordom_ia. ComeÇõu extamen

-te, no -meu entender, a se descaracterizar o 
fato a partlr do momento em que se começou, 
realmente, a fazer quase palacetes individuais 
para as pessoas morarem. 

Ora, a minha impressão, Sr. Presidente. é 
qUe, se um PresideiJte da RepúbUca não tiver, 
amanhã, como dar moradia funcional para 
um Ministro, ele ficará sl!ieito a, das duas, uma: 
ou só pode escolher um Ministro que ~_eja 
proprietârio de residência em Brasília, ou tra
zer, de fora, plutocratas que possam pagar 
para ser Ministral Porque, à hora em que ele 
convidar uma pessoa para o Ministro e essa 
pessoa não tiver, aqui, moradia, o que ela tiver 
que alugar - e, ai, como Ministro, terá que 
viver com certa aparência, pelo menos, de 
confOrto -terá de pagar um preço que, pro
-vavelmente, consumirá mais da metade da
quilo que vai receber como Ministro de Estado. 

O Sr. Gerson Camata- Ou então, aç-o
moda os Ministros em "Samambaia". 

· OSR. JARBASPASSARINHO-Como 
diz o Senador Camata, c:olocá-los em "Sa
mambaia", onde o atual. Governador, fazendo 
sua carreira política, já está preparando esses 
lotes para serem doados aos "sem terra". 

Acontece que esse fato n~o se aplica só 
aos Ministras de Estado._ Verifiquem V. EW" 
o que vai ac:ontecer com_ os Mínistros do Su
premo Tribunal F~deral: ~les têm apartamen
tos altamente confortáveis, de quatro quartos, 
-sal~- amplas, espaço para biblioteca etc. Se
rão privados dessa oportunidade, porque se 
vãa acabar com as casas dos Ministros de 
Esttdo, automaticamerite, acabarão com as 
ca51.1S de todos os outros que signifiquem mor
dorr ias como, por exemplo, dos Ministios do 
SU.p1 '9110 Tribunal Federal e de todos os ou
tros t e Tribunais s~,tperiores. 

a-lue-espanta, Srs. Senadores, é ler, nos 
jornal~ , que há 1 O rriil e 500 apartamentos 
funcio •ais do ExeCutivo. Isso, no tempo _do 
nosso 'residente Ju$..c.elino, teria cabimento. 
Eram l. 1 "dobradinhas", eram os incentivos 
que se teViam fazer para proporcionar que 
pessoas llessem para cá. 

Quanc. 'fui Ministro, nas duas Pastas iniciais 
pelas qw.;s passei, trouxe os Ministérios para 

_ ,eá, porque, no Governo do Presidente Mêdici, 
Sua Excelên<:ia deu in~ções seguras para 
transferir Minist~rios para Brasília. Foi quando 
o Ministro _Oil>son Barboza_ trouxe o itC)maraty. 
Se _nãq o fize:sse, até hoje o Itamaraty estaria 
no Rio de Janeiro; ~ssim como as_ E;mbai
xadas, porque não queriam vir para Brasília, 
em hipótese alguma. Af, sim, eu fazia um tra~ 
balho junto à Caixa Econômica Fec;J_eral, cons
truíamos os apartamentos para poder trazer 
o pessoal para morar. Caso contrário, o funcio
nário público, ao aqui chegar, teria que morar 
debaixo da ponte, uma vez que não existia 
"Samambaia''. 

De maneira que é uma situação que me 
parece que deva ser levada em consideração 
com muito cuidado, porque, de algum modo, 
poder-se-á dizer que, realmente, o País vai 
muito bem. Não há dúvida de que, com todas 
as d,ificuldades que temos agora; a partir do 
momento em que se vendam as mansõeS dos 
Ministérios, tenho a impressão de que o FMI, 
assina qualquer contrato Gonosco ... Estamos 
perfeitamente respaldados, a dívid_a _externa vai 
ser paga e a posslliilidade de, por exemplo, 
encontrar no mercado u.ma vantçtgem, com 
isso, existe. Existe onde? Como noticia, hoje, 
o Correio Bra:Q/ieiJSe, o Governo - e eu não 
sabia disto- dispõe de ffiais de- CinQüei-rta 
e tantos lotes no Centro, no Plano Piloto; está 
pensando em vendê-los para, com isso, injétar 
recursos na admirijstraçáo do Dis_trito Federal, 
para que o Distrito Federal possa, por seu 
turno, garantir o problema de suprimento de 
água e outras atiVidades essenciais, que aqui 
estão periclitantes. Isso, sim! Acho. que o Go~ 
vemo" vende os lotes e os apartamentos fun~ 
cionais que não têm mais sentido, a partir 
do momento em que os Ministérios já estã9, 
realmente, instalados aqui. 

No meu primeiro Ministério, fui o único Mi~ 
nLstm _que -morava em Brasíli~. Eu _firiha- esse 
apartamento; a que me referi, pelo Senado. 
Nele morava; ficava, aqui, no sábado e no der 
m:ingo; segunda·feira, despachava com o Pre
sidente Costa e Silva e ia para-o Rio de Janeiro, 
porque todas as atividades eram centradas no 
Rio de Janeiro e, na sexta-feira .. tomava o Elec .. 
tra de volta para cá - pãra ser vizinho do 
Senador Pompeu de Sousa, alil:ls, naquela 
Ocasião, neto do Sen<ldºr Pompeu de Sousa. 
Agora, temos o neto, aqui, também como Se .. 
nadar. 

Era uma situação muito curiosa porque, 
num determinado encontro do Ministério, o 
President Médid perguntou cor:riO i:::~dã um 
estava resolvendo o seu problema. Creio que 
não estou sendo indiscreto ao clizer que, por 
ex_einplo, os Ministros,_ Delfim Netto e WJrlo 
Andreazza pouc:os corlheciain õs Ministérios 
da Esplan<;~.da, porque chegavam para despa
char e o Ministro Oelfim Netto, por exemplo, 
ficava com um jatinho eSperando no aero
porto, de maneira que S. Ex' ia ao Presidente, 
despachava e voltava para o aeróportó; o ca
minho que S. Er conhecia era exatainente 
esse; o prédio do Minist~rio da Fazenda nã9 
era freqüentado, não tinha a honra de ser pisa
do pêlos sapatos do Ministro. 
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Mas eu morava aqui. De maneira que quan
do o Presidente perguntou: "Como vai o Minis
tério da Educação e Cultura?" Eu disse: "Presi
dente, a Educação veio, mas a Cultura ficou 
no Rio de Janeiro". Eu tinha as minhas razões 
de deixar a Cultura no Rio de Janeiro. Como 
é que eu ia trazer a Biblioteca Nacional para 
Brasília" Não tinha cabimento tirar a Biblioteca 
Nacíonal de onde se encontrava! Os museus 
-o Museu de Belas Artes, o Museu Histórico 
-todos estavam lá. 

Mas fiZemos uma· campanha de mudança, 
proporcionando, como eu disse, os aparta
mentos para as pessoas poderem viver. Agora, 
é justo que se vendam esses apartamentos. 
É uma velha luta que se trava aqui e, natural
mente, a medida provisória do Presidente da 
República via ter preferência sobre o projeto 
do Senador Maurício Corrêa que, éom isSo, 
talvez, perca alguns pontos populares. 

Eu leio, Sr. Presidente, parte deste editora! 
do Correio Braziliense de hoje: 

A Secretaria del'lanejamento da PresiM 
dência da RepUblica:, herdeira do espólio 
da Sedap, descaracterizada sucessora do 
austero Dasp de Simões Lopes, fala em 
liquidar os privilégios imobiliários oficiais. 
Para tanto, pretende promover um leilão 
das residências ministeriais, aqui e ali 
também ocupadas por figuras de esca
lões inferiores. 

Aí, aparece outro problema: Ministro não 
se dava mals por satisfeito de ter apenas a 
sua mansão vinha a mansão de Secretário
Geral; depois, a mansão de não sei quem mais. 
E. nesse excesso, ê que acho que apareceram 
os absurdos. 

Dtz, ainda, o editorial: 

Sempre a favor da extinção de mordo
mias repudiadas até nos países mais ri
cos, este jornal vê, no entanto, grave in
conveniente nessa tendência da Seplan. 
Um governo que ao longo de quatro anos 
e tanto abrigou seus ministros em man
sões funcionais não está autOrizado a alie
ná-las alguns meses antes_ da transferên
cia do poder a um novo Presidente." 

COmo todos nós, vi, no inido da Nova Repú
blica, aquela euforia extraordinária, e uma das 
coisas que se considerava como de absoluta 
moralidade era o problema das mansões, que 
os Ministros deveriam pagar, do seu próprio 
bolso, e assim por diante. Os tempos passa
ram, os Ministros tinham assumido numa sex
ta-feira, de maneira que trabalharam no sába
do. Foi um escândalo nacional - fotogra
fados, filmados, estavam trabalhando no sába
do! Tinha, na rriinha vida, trabalhado todos 
os sábados, nos Ministérios por onde passej, 
e infelizmente, nunca fui fUmado, mas apro
veitei aqUela oportunidade para aplaudir aque
les que estavam fazendo isso. Dai a três sema
nas procurei saber, por mera curiosidade: co
mo andam os Ministérios, os Ministros traba
lhando firmes?- Não! Estão, sim, mas cada 
um no seu Estado; cada um tinha viajado para 
seu Estado. Daí a pouco, já esgotavam as ver
bas de viagem. 

De maneira que, como chegaram os nossos 
COnipanheiros depois que o Presidente me 
deu pfioridade sobre os outros oradores inscri
tos, gostaria de dizer que comecei falando exa
tamente isto: que estranhava, porque li, como 
todos nós, que o nosso Presidente do Con
gresso, Presidente desta Casa, levou ao Presi
dente da República um plano de salvaçáo na
dofiãl errl nome do Parlamento, que teria sido 

-feito pelos Presidentes de Partido. Provavel
mente, não sei se o Presidente do Partido do 
Senador Jutahy Magalhães e se o Presidente 
do Partido do Senador Chagas Rodrigues de
ram a ambos e a todas as suas Bancadas, 
informações sobre isso. Como ando no limbo 
no meu PDS, eu, pelo meriOs, não recebi essa 
informação. 

EntãO, o ~nício desia fala_ foi precisamente 
neste sentido, de mostrar que nós fomos ca
racterizados como sendo parte de um progra
ma de salvação nacional, mas não vimos esse 
pregrama.-

Já relativamente a esse problema da venda 
dos imóveis, claro que virá para cá sob forma 
de projeto de lei. Então teremos a opOrtuM 
nidade de dissecar isso, de estuda'r aqui, por
que acredito que não será justo que não se 
proporcione a um Ministro de Estado, a um 
Mínistro do Supremo, às pessoas que podem 
vir" de outr.os Estados, e devem vir, a alta admi
nistraçãó, pai-a uma garantia de moradia; se
não_vamo_s_ter, estou repetindo, um Presidente 
da República que só pode trabalhar com os 
moradores de BrasOia. 

Ouço ó liobre Senador Jutahy Magalhães, 
que me pediu silenciosamente um aparte. 

O Sr. Jutahy Magalhães-Pedi realmente 
um aparte a V. Bc', que concluiu nos meus 
olhos o desejo de aparteá-lo, porque V. EX', 
com a autoridade que tem, está abordando 
este assunto que é tratado de- forma muito 
aligirada. Tive a oportunidade de ouvir na tele
visão a noticia de que _um Ministro de Estado, 
com a ve:nda da mansão, teria que alugar um 
apartamento, cujo aluguel estava avaliado -
um apartamento confortável, que um Ministro 
deveria utilizar - em quatro ma cruzados no
vos, e os vencimentos do Ministro são de- cinco 
mil. Disse: E, então eles querem Ministros la
drões, porque viver com aquílo que restaria 
para alimentação, transporte e tudo mais ten
do a sua casa em um outro Estado -porque 
o Ministro normalmente _vem de outro Estado 
- não teria nenhuma condi~ão. Os_exageros 
é que devem acabar. V. Ex' vê que hoje grítam 
contra nós, Parlamentares, pelos exageros que 
realmente são cometidos, mas aí praticam o 
exagero oposto. Além de Ministros plutoCratas, 
eles quérem também Parlamentares plutocra
tas, porque não querem que se receba nada. 
Então não podemos cometer exagero nem 
de um lado nem1 de outro. É a mesma_ coisa 
que se- diz hoje normalmente: "nenhum polí~ 
tico presta". _Generaliza-se, como se nós todos 
tivéssemos _os erros que uns poucos têm. 

O SR. JARBAS PII.SSARINHO ~E vão 
até mais longe: ''nenhum político presta para 
nada". 

O Sr. Jutahy Magalhães - Para nada. 
Entâo, V. Ex", com a autoridade que tem, oom
o conhecimento da realidade, com a vivência 
que tem, inclusive nesses postos que já exer
ceu e com o conhecimento do que é que 
significa a chamada mordomia ministerial, V. 
EX' está prestando um serviço· de esclareciM 
menta à Opinião pública. Parabenizo V._ fX!' 
e quero me solidarizar V. ~ pelo _discurso 
que pronuncia. 

O SR. JARBAS PASSARINHO-Muito 
obrigado, Senador Jutahy Magalhães. E yeja 
V. Ex!' que comecei justamente dizendo que 
dwante os nove anos de Ministro nunca ocu
pei, jamais morei numa casa de Ministro. Teria, 
então~ uma certa autoridade para discutir a 
matéri~~ _Agora, V. Ex' falou, exatamente, no 
que tinha falado antes, nos abusos. 

Vamos colocar o problema falando em cor
da em casa de .enforcado, o que _é perigoso, 
mas vamos falar. 

O nobre Senador Jutahy Magalhães perten~ 
cia à Mesa que tivera a honra de presidir nesta 
Casa. Foi a primeira vez que morei em um 
imóvel funcional e oficial. Recebi Ma do Senador 
Luiz Viana. Era_l!m@ c~s.;~_c;p_nfQrtável, sem dú
vida, mas era alguma coisa compatível, tam
bém, com a figwa de um Senador. Por _que 
fui morar lá já que n!o tinh;:t_moredo em casa 
oficial coriio Ministro? Porque ni!9 podia rece
ber 66 Senadores no meu apartamento. Fui 
para lá e,_ agora, me pesa tratar disso. Mas 
vou falar, como disse, em corda em casa de 

_ enforcado ou usar a expressão de Oscar Wilde, 
que nesta hora da manhã se pode_ citar com 
certa facilidade. Ele dizia que ''"urri pouco de 
sinceridade é perigoso, e muita sincei"idade 
é defUlitivamerite- fatal". Vou chegar à multa 
sinceridade. · 

Voltei à casa onde estive mu_itos anos de
pois e ainda há poucos dias a convite do Sena
dor Nelson Carneiro, qu_e nada tem com isto: 
encontrei uin palácio, Sr. Presidente, encontrei 
um palácio! E' os SrS. Senadores que já .fre
qüerifiiram i CaSa do Presidente do Congresso 
Nacional sabern, hoje, que não estou faltando 
à verdade n~m exagerando. Relativamente à 

, casa ein que· vivi, esta casa atual, que é a 
mesma -do Presidente _do Senado Federal, é 
wn verdadeiro palácio. 

Na hora em. que formos votar, aqui, a extin
ção das casas e das mansõ_es d_os Ministros, 
pergunto se não deveríamos; primeiro, extin
guir as nossas e, em seguida, os apartamentos 
funcionais dos Srs. Senadores. Haveria cabi
mento_ se na hora queremos ser moralistas 
e um moralismo apenas falso, meio farisaico? 

Já conversei coin pesSbas do Goyemo ~s
ponsáveiS por isso~ que. me disseram: "nós 
sabemos que o efeito pecuniário, firiariCeiro 
disso é simplesmente ridículo, mas é preciso 
dar exemplo". TenYque ser-simbólico, como 
ouvi um Ministro de Estado dizer. É um simbo
lismo tardio. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Sena
dor, perrilite-me V. EX um--aParte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO-Ouço 
o nobre Senador Chagas Rodrigues. 
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O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena~ 
dor Jarbas Passarinho, eminente Uder, V. Ex~' 
trata, realmente, desse assunto com muita 
propriedade. Gostaria de diz.er que, ·reCente
mente, fui Relator, na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Gdadania, de um projeto de 
autoria do nobre Senador Maurício Correa. O 
projeto autoriza a venda de imóveis ocupados 
regularmente por servidores, em condições 
excepcionais, permitindo que sejam descon
tados 3_0% dos Seus vencimentos durante al
gwn tempo, até a Idade de 80 anos. Entre
tanto, ofereci emendas, que foram aprovadas, 
no sentido de que os servidores que exer_cem 
cargos em comissão não deviam ser contem
plados. Exclui também os Ministros dos Tribu
nais Superiofes e do Supremo Tribunal Fede
ral, porque _outros Ministros virão mais tarde. 
Como é natural, os Congressistas também fi~ 
caram excluídos, bem como os Ministros de 
Estado e as mansões a eles destinadas. De 
modo que, dentro dessa ordem de idéias, con~ 
gratulo~me com V. Ex', porque, sem ter falado 
com V. Ex-, o meu pensamento foi o mesmo. __ 
Sobre esses imóveis ocupados por servidores, 
funcionários há algum tempo, alguns até já 
com 15, 20 anos, ácho que a União devia 
se desfazer des_ses apartamentos. Como, de 
um modo geral, o funcionário no Brasil ganha 
pouco, seria uma maneira de compensar essa 
situação. Estou de pleno acordo em qUe sejam 
excluídos Congressistas. Ministros de Estado, 
e, também Ministro do Poder Judiciário. É 
uma emenda de minha autoria - alguns até 
me criticaram-, mas coloquei o que conside
rava interesse nadonaJ acima de quaisq1,.1er 
outras considerações. De maneira que me 
congratulo _com V. Ex.' 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado, nobre Senador Chagas Rodrigues. 

De. fato, até acrescentaria às palavras de 
V. Ex~, na esperança de que concorde_comigo, 
que essa venda dos imóveis para os funcio
nários que exerçem suas aividades há 15 ou 
20 anos- e sejustificaV;iJ. \rifem para cá nessas 
condições, pois era o início da consolidação 
de Brasília - essa venda - repito - é até 
uma homenagem ao pioneirismo dessas pes
soas -que tiveram a coragem de se erradicar 
do Rio de Janeiro e de outros lugares e vir 
para cá. De modo que é perfeitamente com- · 
pativel. 

Acho um absurdo- que se tenha transfor
mado em mansão, que se tenha transformado 
em palacete individual para cada Mínlstro. Não 
tem sentido, mas acho também um absurdo 
que, amanhã, não se possa proporcionar uma 
garantia a um Ministro de Estado e, conse
qüentemente, a todo que correlatamente cou~ 
ber, uma moradia para poder servir ao Pais. 
Senão, é [Sso que acabou de dizer o Senador 
Jutahy Magalhães. Ele paga 4/4 do seu venci
mento para ter um imóvel, para ocupar. E 
vai viver com o resto? Não vive. Então, viverá, 
evidentemente, de alguma coisa que não po
derá explicar. 

O Sr. Francisco RoDernberg - Permi
te-me V. EX' um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu 
ia concluir, mas vejo que o eminente amigo, 
Senador Francisc_o Rollemberg, pede um 
aparte. -

O Sr. Francisco Rollemberg -Eminente 
-Senador Jarbas Passarinho, o meu aparte é 

muito singelo. É para dizer que concordo em 
gênero, número e grau, com a tese que V. 
Ex' expôs nesta nianhã. Quando cheguei em 
Brasília, em 1970, a Câmara dos Deputados 
não dispunha de apartamento funcional. Eu 
fui para um hotel com minha famllia, e sabe 
Deus o tempo que perdi e a que me sujeitei 
para conseguir alugar um apartamento e para 
lá tra-risferir a minha família. E impossível, reaJ
mente, que se mantenham os apartamentos 
funcionais de uma maneira geral. Brasilia já 
é uma cidade consolidada Não hâ por que 
o Tesouro Nacional tenha que se ocupar na 
manutenção de um número incrível, imenso 
de apartamentos, principalmente nesses ca
sos d~ funciOnários públicos que são perma
nentes. Na Comissão de Constituição, Justiça 
e Gdadanía, também foi nossa posição ames
ma posição do eminente Senador Chagas Ro
drigues: que mantivéssemos alguns aparta
mentos funcionais, aJgumCJS casas fundonais 
para aqueles cargos transifóriqs. Como pode
ria o- Presidente da Repúbliéa trazer para o 
seu ·ministério homens do melhor quilate, do 
maior vaJor, se esse cidadão-Iria chegar em 
Brasília e passar por aquilo que passei em 
1970. Ele tem que vir com a tranqüilidade 
de que vai encontrar sua casa, vai montar sua 
estrutura doméstica, vai ter tranqüilidade para 
trabalhar. Daí por que defendi, na Comissão 
de Constituição, -Justiça e Qdadania, que fos
sem mantidas as casas dos Srs. Ministros, dos 
Srs. Ministros dos Tribunais Superiores e do 
Congresso Nadónal. Senão, Sr. Presidente, 
com o crescimento que observamos nesses 
19-anos de B-rasília,-O deputado-federal, o mi-
riistro, o senador ao chegar aqui e não tendo 
o seu-ãparlamento funcionaJ, vai começar a 
se encaminhar para as periferias. Então, o Sr. 
vai ericontrar ministro morando de Sobradi
nho para lá, de Taguatinga para lá, ou se sub
metendo a preços abusivas de aluguéis, e, 
no mais das vezes, vai acontecer o que V. 
EX' acaba de dizer: 4/5 do seU salário é para· 
pagar o aluguel e viver com o que sobra. V. 
Ex! eStá de Parabéns pela exposição que faz, 
como sempre brilhante, trazendo a sua expew 
riência de homem que foi duas vezes ministro 
e que não usou nem: abusou das mordomias 
tão faladas nos tempos de hoje. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu 
fui _áuas vezes m~nisb"o, quando passei para 
o r:neu apartamento da quadra 208. Por isso,-
o Seil.ador Rollemberg se referiu a elas. Na 
terceira vez, no ocaso dO GOverno Figueiredo, 
quando me coube a missão mais difid de 
minha vida de administrador, que foi admi
nistrar a Previdência Social em recessáo eco
nômic_a, eu já tinha a minha casa no Lago 
Nort~ onde moro. 
- Eu me lembro que, quando Ministro da 
Educação, recebi vários funcionários de erga~ 
nizações internacionais e eles todos me di-

ziam: "Ministro, os lugares onde os aluguéis 
são mais caros, no mundo, são_ Nova Iorque 
e Brasília". Eles mesmos, ganhando 'em d61ar, 
sentiam dificuldade. _ _ _ _ _ 
~ É pena que se tenha retirado do plenário 

- naturalmente por deveres de outra natu
reza, mais importantes - o nobre Senador 
Marco Maciel, que foi ministro nessa propa
lada Nova República. E logo entre as coisas 
apresentadas como sendo realmente a morali
zação, muitos ministros não foram morar nas 
casas oficiais. Gostei niuito-que foSse morar 
lá o Ministro Brossard, depois, que foi um dos 
que mais criticou a mordomia. 

S. Ex' naturalmente pagou, agora, de seu 
bolso. Foi diferente. 

O q-ue aconte<:eu aqui, Sr. Preside-rite? PeJo 
menos eu estava fora do Senado e é possível 
que-muitas coisaSteriham lniidado e eu incor
ra, agora, no erro da desinformação,- que é 
pior do que a faJta de informação. Mas o meu 
eminente Colega, a quem quero muito bem, 
que é _o Senador Marco Maciel, e outros sena
dores ou deputados que participaram do n1i
nistério não" foram para as casas oficiais, mas 
ficaram nos apartamentos funcionais que ocu
pavam. Ora, eu então me perguntei se_o Sena
do já tinha aumentado o número de- aparta
mentos_, porque quando fui ministro e mOrei 
no meu apartameto, em seguida nào poderia 
mais pleitear ficar no apartamento funcional. 
Por quê? Porque vinha o _ _meu suplente e o 
apartamento seria exatamente para cobrir a 
necessidade do suplente. Logo, conduí que 
cada um dos ministros que tinham dado essa 
demonstração admirável de abrir mão de privi
légios e que saíam da possibilidade de ocupar 
a mansão estavam ocupando o apartamento 
funcional, certamente porque o Senado e a 
Câmarâ tinham construído outros, além da
queles necessários ao número de deputados 
e senadores presentes~---

Eu gostaria de insistir, depois de ter tido 
o comprometimento dos apartes que me fo
ram favoráveis, que nós não estamos contra 
a punição dos excessos, a penalização dos 
excessos. To.rlos achamos que foi um absurdo 
se chegar a mansões do tipo a que se chegou. 
Mas é preciso,_ naturalmente, resguardar a pos~ 
Slbilidade de recrutamento de pessoas de alta 
qualificação para poderem ser Ministros de 
Estado, de Tribunais SuperioreS e pessoas CJie 
possam compor o Governo tom dignidade. 

Agradeço_ a V. ~ os apartes, e concluo, 
Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Concluído --o discurso do nobre Senador 
Jarbas Passarinho, na abertura desta nossa 
sessão de sexta-feira, matutina, que este Presi
dente eventual dos trabaJhos costuma chamar 
de tertúlia, o que realmente é confirmado pela 
brilhante página com que S. EX hoje nos ofe~ 
receu e nos deliciou - aliás, recebeu tantas 
congratulações que é uma página gratulat6ria, 
página em que há arroubos de Cícero em 
aJgumas catilinárias e o mais puro humour 
de Swift e Stern e; concedo a palavra ao nobre 
Senador que lhe sucede na inscrição, o nobre 
Senador Chagas Rodrigues: 



3812 sábado 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOÓNAL (Seção'll) Agosto de 1989 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB 
-PI. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadorés, o Correio BraiíK -
liense, na edição de ontem, portanto do dia 
10 de agosto, publica uma notícia sob o se
guinte titulo: "Piauí dá _futuro a ex-gov~rna
dores". Zózimõ Tavares, Corresporidente.- -

que não tenha sofrido suspensão dos di· 
réitos políticos, a um subsidio mensal e 

- ~--_Vitalício, igual ao vencimento do cargo 
de Desembargador do Tribunal de Jus
tiça Qo Es~do." 

No_ plano federal, só qês ex-Presidentes da 
República haviam sofrido suspensão dos direi
tos políticos: o ex-Pr_esidente Juscelino Kubits
chek, o ex~Presidente Jânici Quadros e o ex-

Então, vem uma notícia, Sr. Presidente, 
oriunda de TereSina, Capital do meu Estado. 
Logo no início, lemos o seguinte:_ 

Zózimo Tavares 
Correspondente 

Teresina - Uma pensão correspon
dente hoje a NCz$ 12 miJ fqi ass_egurada 
pela Assembléia Estadual Constituinte 
para o Presidente Nacional do PFL. Sena
dor Hugo Napoleão, para o Governador 
do Piauí, Alberto Silva (PMDB), para o 
Vice-GoVerilador, Lucídio Portella_ (PDS), 
e também para o Senador Chagas ROdri
gues, Presidente Regional do PSDB. 

Ao lado da notícia, há a minha fotografia 
e a do eminente Senador Hugo Napoleão. 

Os que lêem tal noticia, nesse trecho, têm 
a impressão de que a Assembléia Nacional 
Constituinte votou casuisticamente uma pen
são para esses ex-governadores e uma pensão 
no montante de 12 mil cruzados novos.-

Ora, Sr. Presidente, o Jornalista Zózimo Ta
vares, conheço, é homem correto, inteligente, 
responsável, de modo que isso aumentou a 
minha estranheza. 

Então, numa atenção ao Senado, aos meus 
eleitores e ao povo brasileiro, gostaria, aqui, 
de prestar alguns esclarecimentos sobre este 
assunto. . 

Em primeiro lugar, não se trata de matéria 
nova. Os ex-governadores do Pia ui, todos eles, 
têm direito a um subsídio de ex-governador. 
Foi uma decorrência, Sr. Presidente, do dispo
sitivo da Emenda Constitucional n? 1, que con
cedeu aos ex-presidentes da República um 
subsídio correspondente ao vencimento do 
Ministro do SUpremo Tfibunal Federal. 

A Emenda Constitucional n~ 1, de outubro 
de 1969, em·seu art n" 184 reza: 

"Cessada a investidura no cargo de 
Presidente da República, quem o tiver 
exercido, em caráter permanente, fará jus, 
a titulo_ de representação, desde que não 
tenha sofrido suspensão dos direitos poli
ticos; a um subsídio_ mensal _e vitalício 
igual ao vencimento do cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal." 

Posteriormente, a Emenda Constitucional 
n1 11, de outubro de 1978, suprimiu a restri
ção, e a pensão passou a ser devida a todos 
os ex-presidentes da República. 

Publicada a citada Emenda Constitucional 
n~ 1, de 1969, foi promulgada no Piauí a 
Emenda Constitucional n~> 1, de janeiro de 
1971. Esta Emenda dizia a mesma coisa no 
seu art. 125: 

"Art. 125. Cessada a investidyJa no 
cargo de Governador de Estado, quem 
o tiver exercido em caráter permanente, 
fará jus, a titulo de representação, desde 

-- Presidente João Goulart. Depois, como_ eu li, 
houve a retificação e essa restrição desapa
receu. NQ Piauí, Sr. Presidente, o único ex-Go
vernador que havia tido os seus direitos políti
cos suspensos tinha sido o Deputado Federal 
Chagas Rodrigues, Vlce-Uder do então Depu~ 
tado Federal Mário Co_vas e, em decorrência 
do Ato Institucional n9 5, nós e_ muitos outros 
colegas tivemos nossos direitos políticoS sus
pensos em 1968 e 1969. 

Aproveito para dizer que nunca ful chamado 
para prestar qualquer esclarecimento, nunca 
sofri nenhum processo, mas tive os meus di
reitos políticos suspensos. Alguns companhei~ 
ros, alguns advogados, entendiam que eu, co

-__ mo ex-governador, tinha direito a essa pensão, 
porque a ConStituição _feder_al ou a Emenda 
Constitucional n9 1 poderia criar restrições, 
mas a Constituição do Piauí não podia fazê-lo. 
Entretanto, eu nunca requeri que me pagas
sem nada. Quando surgiu, dez anos depois, 
lá no Estado do Piauí, a Emenda n~ 6, de 
maio de 1979, inSpirada na Emenda n9 11, 
de 1978, à COnstitUíção Federal, então passa
ram a pagar~me o subsidio. Eu fiquei dez anos 
sem receber a minha pensão. Agora, quero 
esclarecer que todos os ex-governadores do 
Piauí recebem essa pensão ou subsídio. 

Quero ainda dizer que o subsidio básico 
de um Desembargador do Piauí não e de 12 
mil, é de 2 mil e 700 cruzãdo_s. De modo 
que essa pensão que aqui_ figura como sendo 
de 12 mil, na realidade, Sr. Presidente, é de 
2 mil e 700 cruzados. Tenho aqui o meu último 
contracheque, o de junho de 1989, pago em 
meados de julho de 1989, õ referente a julho 
deverá ser pago, mais ou menos, no dia 15 
ou 16 de agosto. 

Aqui está e vou passar em seguida ao meu 
ilustre Colega Senador Jutahy Magalhães: 
Subsídio- Francisco das Chagas Caldas Ro
drigues-junho de 1989. Aqui em cima: Tere
sina .;_ !nativos Pensionistas. Pensionistas, 
pensão de ex-governador. Embaixo: 1 08_ ( có
digo financeiro)- Subsídios: 2700. Imposto 
de Renda: 333. Bruto: 2.700. Descontos de 
333. Entáo, o !fquido: 2.367. 

Eu até gostaria que o nobre Senador, que 
está aqui presente, Senador Jutahy Maga~ 
lhães, visse este contracheque. O líquido pago 
foi de dois mil trezentos e sessenta e sete cru
zados novos. 

Agora quero, também, trazer outros esclare
cimentQS_,.__ 

Esta noticia estampada no Correio- Brazi
liense de ontem foi criticada, combatida, pelo 
Uder do PSDB, o Sr. Deputado José Reis. 

-S. Ex' chamou a emenda de casuistica. Ora, 
o ilustre Deputado José Reis é o Uder do meu 
Partido e é o Secretário~Geral da ~cutiva 

Regional à que tenho a hora de presidir. Um 
~ustre jornalista até perguntou ao meu Chefe 
de Gabinete se eu havia_ interferido para canse~ _ 
guir a aprovação do texto. Esse jornalista não 
me conhece! Mas respondo dizendo _que o 
Uder do meu Partido, numa demonstração 
de independência Pois contrariava interesses 
do atual governador, e numa demonstração 
de espírito público, pois também contrariava 
interesses de seu correligioniD-io,_ o_ único ex
governador do Piauí que figura no PSDB, que 
votou contra a manutenção do subsídio. Se 
tivesse dependido do PSDB, do nqsso Partido, 
a nqva Constituição do Piauí ilão iria !riais 
assegurar esse subsidio. Quero, entretanto, di
zer que nem oito, nem oitenta! A Assembléia 
Estadual Constituinte ficou no meio termo. 
Cancelou o subsídio para os novos governa
dores, investidoS em cargo eletivo. Manteve 
só para os atua!s beneficiários. Partiu de uma 
teoria de direitO- adqulrido. Já que a Consti
tuição Federal assegura o direito adquirido, 
talvez tenham entendido _isso. Ainda ontem, 
ouvi um cOnsultor Jurídico ligado à Presidên
cia da República, informar que dera_um pare
cer referente_ a um ex*Presidente da República. 
A atual Constituição, como se sabe, não con
cede mais subsídio a ex-Presidente. Mas a 
atual Constitl,lição não ·q proibiu e como a 
Carta Magna garante o direito adquirido; o 
Consultor emitiu wn parecer, favorável a que 
o ex.~Presidente da República continue rece~ 
bendo seu subsídio. Isso foi ontem segundo 
o jurista com quem troquei idéias, numa Co
missão Mista. Então o legislador constituinte 
do meu Estado entendeu de expresSamente 
garantir os direi~s dos ex~govemadores. 

Respeito esse pensamento. Entretanto, o 
pensamento do nosso Líder na Assembléia 
Legislativa foi no sentido de que se extinguisse 
de vez o subsídio. 

O Sr. Jutahy magaiitiies- PeiTT1ite V. 
Ex" um aparte? · 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Ouço, 
com prazer, o aparte de V. Ex" nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magàntães - Como diz o 
Senador Jarbas PaSsarinho, V. Ex" me fez auditor 
dos subsídios que V. Ex' recebe, Na re.,lidade, 

- a diferença entre a notícia do jornal e o valor 
real do subsídio é de apenas um tracinho a 
mais colocado antes do 2, de maneira que 
o 2 transformou~se em 12, pOrque, na realida
de, são 2 mil e pouco. V. Ex' não necessita 
explicar sua posição. Essas penSões são de
correntes de fatos concretos. Na área federal 
temos uma razão, cito o caso do Presidente 
Café. Filho que, ao sair do Governo, encon~ 
trou-se em sit1.,1ação difiç:il, porque não se utili~ 
ZO\l do cargo para beneficiar-se e, assim, au
mentar sua renda. Poucos governadores, oo
mo_alguns felizardos, conseguem ;>air dQ go
verrio e Comprar -emissoras_-_de televisões, i'á
dios, jornais, etc: .. Mas a malori.;l dos governa
dores que saem necessitam de meios para 
uma vida digna. Temos exemplos de diversos 
países. Se formos verificar quanto recebem 
os ex-Presidente$ dos Estado_s Unidos, chega-
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remos à conclusão de que é_ insignificante o 
que _cada governador e cada Presidente da 
República recebem. Com a caça àS bruxas 
que está sendo feita, no Brasil, a nós, políticos, 
não sei onde querem chegar, porque não exis
te democracia sem político, não existe demo
cracia sem partido polftico. O que querem co
locar no lugar? Francamente, não sei. Essa 
é mais uma noticia com a qual se procura 
desprestigiar- talvez não seja essa a intenção 
- a chamada classe política. V. EX' fez bem 
em dar a versão real dos fatos, mas não precisa 
explicar-se. Todos nós conheCemos V. Ex' e 
sabemos a, dignidade com que V. Ex" sempre 
se hotNe na vida pública. Não precisa, absolu
tamente, dar explfcações aos seus colegas. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Muito 
agradeço a V. Ex' o aparte, nobre Senador 
Jutahy Magalhães. · 

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

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Con· 
c:edo o aparte ao nobre Senador Jarbas Pll;:;sa
rinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Sena
dor Chagas Rodrigues, uma parte do que eu 
gostaria de dizer já foi antecipada pelo ilustre 
Senador Jutahy Magalhães. A medida tomada 
para fazer c:om que um ex-Presidente da Repú
blica não ficasse, depois, praticamente em 
uma condição de indigência, foi muito centra
da nessa dificuldade pessoal do ex-Presidente 
café Filho. Como salientou, também, o nobre 
Senador Jutahy Magalhães, que V. Ex" fez audi
tor ainda há pouco, nos Estados Unidos pare
ce que é melhor neg6cio ser ex-Presidente 
do que Presidente, porque o que ele: recebe 
depois é uma garantia para a tranqüilidade 

· de uma vida absolutamente abastada, inclu
sive. Mas são os Estados Unidos e não. s~ . 
pode fazer, pura e simplesmente, a transfe
rência daquela experiência para cá. Há dois 
pontos no discurso de_ v.~~- que eu gostaria, 
se V. Ext me pefm1tír;-de percutir: um é histó
ricO:....... eu não sabi~ que V. Ex' era Vice-Uder 
do então Deputado Mário Covas. Quero dizer 
a V. E>tl' qUe nessa- SéSSãõode que eu participei, 
por lealdade ao meu Presidente, que era o 
Presidente Costa e Silva, Sua Excelência teve 
uma. extrema dificuldade, disse a todos nó_s, 
de concordar com a cassação de Mário Covas. 
Ttnha pelo D_eputado Mário Covas um afeto 
quase paternal. Mas havia um critério: todos 
que .se tinham associado a Carlos Lacerda 
na política da chamada Frente Ampla, que 
visava fazer, realmente, uma frente de tal natu
reza que a sua amplitude fosse capaz de derru
bar o Governo - automaticamente se consi- _ 
derou aquilo como um processo subversivo 
para a derrubada do Governo- -;todos que 
estavam alinhados nessa condição foram au
tomaticamente atingidos. Foi a explicação da
da a-nós Ministros em geral. Então infelizmen
te, V. Ex!' entrou pelo critério geral, o que eu 
lastimo profundamente hoje, conhecendo V. 
Ex'- c·omo eu conheÇo. É inevitável que todos 

atas de exceção trazem no seu bojo injustiças 
que são irrecorríveis. E infelizmente aconte-

c:eu. o segtlnao Ponto ê relacionado com es
sas_medidas que V. ~disse que quase todos 
os ESta._aós tomarim. O meu Esta,do tomou. 
Mas veja a pequena diferença que há: o Estado 
do Pará _a Constituição garante aos ex-Gover:.. 
nadares, desde que não exerçam funções ele
tivas. Eu, flor" eXemplo, durante todo o meu 
periodo de Senador, jamais recebi a pensão, 
que, como a de V. Ex!', também é pequena, 
porque, na verdade, o ex-Governador fica 
equiparado não ao Deserribargador, fica equi
parado ao b.ásico do Desembargador. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Per
feito, ao básico. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Ao básico, 
que tem, em seguida, os acréscimos por tem
po de serviço etc., que o ex:-Govenador não 
tem. De maneira que esses critérios, talvez 
agora, sejam··abjeto d~ decisão dr= cada As
sembléia Estadual Constituinte. No caso co 
PiaUí, Como V. Ex• citOu, ficam aPenas os que 
já estavam Q-arantidos. No caso do Pará, supo
nho que será mantido o sistema atual, quer 
dizer, o ex-_GovemadQr, se ele tem uma função 
eletiva, não tem direito a perceber a pensão. 
Acho até que deveria haver, nesse caso, mais 
um fator restritivo, porque pode até haver um 
ex-Governador que não tenhã eletiva, mas qiie 
tenha, c:omo c:Jisse_ o Sel)~dor Jutahy Maga
lhães, sabido fazer a conjugação daquilo que 
o Padre Vieira chamava de verbo surrupiar, 
e tenha preparado a sua vida posterior ao Go
verno__do Estado de maneira que é abastado, _ 
e porque não é Deputado_ nem Senador, rece
be. Então, esses critérios, sim, deveriam ser 
modificados: Terminando este a.parte que V. 
Ex' me concede cqm tanta generOsidade, tam
bém alio-me ao mesmo ponto de vista do 
Senador Jutahy Magalhães.. Primeiro, V. & 
é um homem hoje respeitado nesta Casa. Não 
teria ~lpa nenhuma se amanhã fosse mesmo 
doze mil, porque não foi V. Ex' que pediu; 
o seu Partido é contrário, até trabalhou contra
riamente, -mas estamos debaixo daquilo que 
há dias eu chamava aqui de "delírio acusa
tório" que há hoje no País, principalmente para 
atingir Os chamados homens públicos. 

O SR. CHAGAS RODRIGOES- Muito 
agradeÇO a v.-~ e fica -o depoimento histórico 
ele grande valia. 

O Sr. Ney Maranhâ().- PerrÍlite V. Ex' 
uni aparte?- · · 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Perrni· 
tirei imediatamente. 

Sr. Preside"rite, c·amo esclareceu o nobre Se
nador J_arbas Passarinho, esses dois mil e sete
centos cr_uzados_ novos corespondem ao ven
cimento bâsico do desemb"ãrgador, sem as 
chamadas gratificaçõ~. como acontece sem
pre com os servidores públicos, gratificações 
por tempo de serviço, de representação, e as
sim por diante. De modo que isso é o que 
ganha. Mas posso assegurar que mesmo in
cluindo"'tudo os ilustres desembargadores do 
Piauí não chegam a ganhar, a meu ver, mais 
de sete mil cruzados novos, se chegar a isso 
o total. 

Este esclaredment.o é irilportante. Aiegisla
ç_ão_do Piauí não era restritiva; ex-goVerna
dores, que Inclusive honraram o_ Se~ do, sem-_ 
pre receberam cumulativamente, porque a le
gisJação do Piauí nunca proibiu. 

Daí eu observar que seria uma restrição cor
reta. Apesar de os subsídios dos aposentados 
do serviço público não serem, de um modo 
geral, incompatíveis com o subsídio de ex-go
vernador, mas em se tratando de.,mandato 
eletivo haveria certa coerência para que se 
proibissem essas acumulações. 

Entretanto, a legislação do Piauí, como dis
se, nunca proibiu, e, por isso, vários ex·gover
nadores ·sempre receberam o subsídio até 
mesmo os que passaram aqui pelo Seriado 
Federal. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGCIÉS ....:. Ouço 
V. Ex' com satisfação, nobre Senador Ney Ma-
ranhão. -

O Sr. Ney ~nháo - Nobre Sem~dor 
Chagas Rodrigues,_conheço bem V. Ex'. Fo
mos companheiros na década de 50 como 
Deputaâos Federais, no Rio de Janeiro. Co~ 
nheço perfeitamente o seu trabalho, a sua luta 
pelas causas nobres deste Pais. Corroborando 
os apartes dos nobres Senadores Jutahy Ma
galhães e Jarba_s Passarinho, devo lembrar 
que nos idos de 54 coméçou a ser criado 
o IPC pelo nosso Campanheiro Monsenbor 
Arruda Câmara. Sabe V. EX' que o homem 
público, principalmente aquele profissional li· 
beral, o médico, o advogado, passa 30, 40 
anos na vida pública: prefeito, vereador, depu
tado estadual, deputado federal, governador. 
Temos O exemplo, Senador Chagas Rodri· 
gues, do valoroso ex-Governador José Augus
to, do Rio Grande do Norte. Quando saiu do 
Governo, -depois de uma década representan
do em todos os cargos o seu Estado - V. 
Ex~' sabe, muitos Companheiros acompanha
ram o· drama do Governador José Augusto 
-ele ficou numa situação paupérrima no Rio 
de Janeiro, e um dos motivos de se ter criado 
o IPC foi para ajudá-lO, poique ele foi deputado 
feder_al muitos anos. V. Ex' tem toda a razão. 
Os apartes- dOS SenadOres Jutahy ~galhães 
e Jarbas Passarinho vêm ao encontro do que 
V. Ex!' está defendendo, e todos os homens 
de bom senso que representam o povo deste 
País têm que apoiar essa iniciativa. Om ho
mem público, um ex-govenador de Estado, 
quando deixar este cargo, tem_ que contar, pelo 
menos, com alguma coisa para usufruir uma 
vida digna. Parabéns a V. 'Exf'. Tem V. Ex' o 
meu apoio e _a miriha solidariedade. 

O SR. CHAGAs RODRIGUES- Muito 
agradeço a V. Ex' nobre Senador Ney Mara
nhão, suas generosas palavras, que são pala
vras de um velho .Colega e Companheiro. 

Quero deixar aqui, Sr. Presidente, mais um 
esclarecimento, quase uma retificação, que vai 
atender àquele pensamento extemado pelo 
nobre Senador Jarbas Passarinho e que já fi-
gura na l.egisla_çao Cio Pará. - - - -
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A Assembléia Estadual Constituinte do Piauí 
não aboliu o subsidio, mas determinou que, 
daqui para a frente, houvesse uma restrição. 
Leio aqui a notícla. Estou-me louvando na no
tícia, porque não tenho o texto aprovado. 

Diz: 

"A pensão para ex-governadores existe 
no Piauí desde 1969. A nova_ Constituição 
é moralizadora neste aspecto, poiS esta
belece que o ex-governador do Estado, 
investido em cargo eletivo, não perceberá 
pensão enquanto durar o mandato. Ape
nas fizemos•a ressalva" -fala aqui o 
Deputado Estadual Robert Freitas- de 
que os atuais beneficiários não deveriam 
ser prejudicados." 

De modo que todos aqueles que governa
ram o Piauí até hoje, desde 1 !l50, esses ainda 
podem acumular. O subsidio continua, os fu
turos ex-governadores têm direito_a ele, con
forme leio no jornal, apenas os futuros não 
poderão mais acumular a pensão com subsí
dio ou remuneração de mandato eletivo. 

Sr. Presidente, era o que queria deixar nos 
nossos Anais, porque a notícia foi veiculada 
em todo o Brasa, e principalmente no Dlstrito 
Federal. Gostaria de esclarecer esse fato, dizer 
que é uma medida de ordem geral, que passei 
dez anos sem receber a pensão, porque a le
gislação de então não me permitia, e que o 
meu partido queria abolir, de modo geral, esse 
subsídio. Mas respeitamos o ponto de vista 
dos outros Srs. Deputados Constituintes do 
meu Estado. 

Encerrando, aqui, estas palavras, pediria 
que o Correio BrazUieps~, na medida do possí
vel, corrigisse a notícia, porque se trata de 
pensão para todos os ex~-Govemadores do 
Piauí, desde 1969. Fui o único que passou 
dez anos sem recebê-la, O valor da pensão 
não é de NCz. 12.000,00 (doze mil cruzados 
novos), mas de NCz 2.700,00 (dois mil e sete
centos cruzados novos), que é o vencimento. 
básico de um desembargador. 

Muito obrigado a V. Ex", Sr. Presidente. (Mui
to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) _ 
-Após a oração do Senador Chagas Rodri
gues, a Mesa deve associar-se às palavras de 
S.~. cuja honorabilidade é mais do que ina-
tacável, é inquestionável. -

Acentuo apenas que, depois da bela página 
de humor "swiftiano" do Senador Jarbas Pas
sarinho, S.~ produziu uma página de humor 
negro. 

Concedo a palavra ao nobre Uder do PMDB, 
Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Co· 
mo Uder, pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por gentileza 
e por convite_ do Senador Jarbas PasSãrinhó, 
estOu ocupando aqui este lugar na tribuna 
com o reconhecimento e, aliás, com as pou
cas expressões que conheço em latim: Doml
nusnon sunt dignus, mas mesmo assim, reco- · 
nhecendo essa grande diferença, quero fazer 
um breve registro, como Lider do_ PMDB. 

Saíram declarações veiculadas na quinta
feira, no jornal O (}lobo, a respeito da CPI 
da Importação de AUmentos e que,_ no final,_ 
conclui que há alguns ministros que não fica
riam impunes, entre eles, estariam lris Rezen
de, Díls_on Funato e Al,lTeliano Chaves. Fui veri
ficar o andamento dos trabalhos da CP!. Ainda 
não foram concluídas_ e não vi ninguém ainda 
indiciado ou denunciado. Vi, também, Sr. Pre
sidente, muitas vezes nesta Casa - e agora 
não estou fazendo critica, mas uma autoCri--: _ 
tica, que se estende ao_ entorno_ azul: uma _vez 
pude o expressar daquela tribuna, da tribuna 
que fica à !ninha direita, a inâiQfiaçãO pOrque 
um senador, um profeta do "se", em cima 
do "se", passava também a jogar as suas alei
vosias e as suas dúvidas sobre um homem 
que tem _50 anos de vida pública e que nin
guém nunca ousou jogar sobre ele qualquer 
suspeita quanto à sua honorabilidade. 

Vi, também, numa Comissão, e tristemente, 
até, assisti, pela televisão, a um senador desta 
Casa, meu colega, que honra muito esta Casa, 
ser chamado por outro colega nosso de cor
rupto, quando nós todos sabemos que se_trata 
de um homem honrado, sério, que foi, inclu
sive, governador do seu Estado e se houve 
com toda probidade. 

COm fsso, depois, nós pegamos os jornais 
e lemos: os políticos andam muito desacre
ditados. Por que será, Sr. Pre,sldente? Vejo, 
às vezes, parlamentares aqui se digladiarem 
sobre algum assunto e por questões ideoló
gicas, como, por exemplo, a avaliação dO salá
rio mínimo, noutro dia, ir no "Bom-Dia Brasil", 
um programa de grande audiência da Rede 
Globo, e dizer absurdos_dos.colegas que não 
concordaram com o seu ponto de vista. Em 
vez.de dizerem: temo_s discordâncias de ocdem 
estratégica, de ordem ideológica, de ordem 
econômica, não: fulano é um corrupto, é um 
safado, é um malandro, porque não concor
dou com o meu ponto de vista. Depots lemos 
nos jornais que os políticos são todos e.orrup
tos e que a solução deste Brasil é acabar_corn 
_a corrupção, principalmente no meio_ político. 

Sabe, Sr. Presidente, nessa provocação feita 
por um dos parlamentares desta Casa em en-· 
trevista ao jornal O Globo, houve ilação sobre 
três. Eü quêro nle sitUai" inicialmente sobre 
dois: o Ministro Aureliano Chaves. S. Ex' não 
é do meu Partido, nunca estivemos no mesmo : 
partido, não tenho por que, por interesses polí
ticoS, defendê-lo, mas conheço o Ministro Au
reliano Chaves há muito anos. Foi Governador 
do meu Estado, foi Deputado Estadual, foi 
Secretário_ de Es.tado, foi Ministro. S. ~-tem 
muitas qualidades. Nunca__ vi ninguém, por 
mais leviano que foSse, inquiná-lo de corrupto. 
Então, repilo c_om a maior veemência~essas 

estavam lhe tirand.o o_tapete. Podemos cha
má~lo, de sonhador, e acho que não é nenhum 
demérito. Ai do homem que não sonb_ar[ Po
deriamos, até, c:mer que era um homem posu
do, parecia um aristocrata. Poderíamos, até, 
dizer que ele queria coisas quase impossíveis. 
E quem não quer coisas quase impossíveis 
para sua população e para o seu país? Quando 
faleceu já não estava_no meu Partido, por lssso 
mesmo ·nao cabia aqui o Lider do PMDB de
fendê-lo, mas,_ corr_upto, l;)ílson Funaro7 Va
mos respeitar pelo menos os mortos. Porque 
se temos essa leviandade de estar lançando 
esse titulo de corrupto a qualquer um, sem 
~ menor prova, as pessoas que fazem isso 
são, no mínimo, levianas. 

Conto uma historinha da minha Igreja, da 
Igreja Católica, que, no tempo da confissão 
coletiva, uma mulher havia confessado publi
camente que tinha [alado da honra de uma 
outra mulher e pedia ao padre, publicamente, 
perdão. E o padre disse: "Com umã condição: 
a penitência é fácil. A senhora mate um gali
nha, depene-a; suba na torre mais alta desta 
cidade, num dia de ventania, e atire todas as 
penas para o ar. Depois, desça e traga todas 
as penas aqui e, depois de contarmos todas 
as penas, a sehhora estará perdoada." 

Falei uma vez, daqui desta tribuna, da calú
nia. Lembrei 9 tanto que Rossini foi compe
t~ntEl:, o gênio de Rqssini e o seu libretista, 
na ária da calúnia, na ópera "O Barbeiro de 
Sevilha" e citava eu que a calúnia é sempre 
lançada como um_ vento in cielo, como um 
vento do céu, suave, e fala "dolcemente," do
cemente, a música vai nl,lm crescendo, e, tanto 
olibretista_quanto o autor d_a música vão faZem-. 
do, numa -slri.tonia de dois gênios, uma co[sa 
extraordinária, e _a calúnia vai crescendo, vai 
crescendo e, no ijrlal, ele diz: "E aí ela explode 
como um golpe de canhão," terremoto, um 
temporale -terremoto e um _temporal. 

Eu não sei o limite, às vezes, da conve
niência e da nos_sa atitude. Nós temos que, 
~s vezes, denunciar. É da nossa obrigação! 
É da obrigação-do Parlamentar anunciar e 
denunciar, é portanto, uma missão profética. 
Mas, também nós devemos ne_ste-' fi_o da_ nava
lha que nós caminhamos, verificar, Sr. Presi
dente e Srs. Senad_ores, quando nós nãO tom
bamos para o lado da leviandade, os prejuízos 
morais que nós atribuimos às pessoas. 

A CPI de Importação de Alimentos foi criada 
num momento em que havia grande consu
mo interno e faltavam alimentos. Um moço 
muito bonito, muito falante, que fez curso de 
p6s~graduação no exterior com O dinheiio do 
erário público, saiu, inclusive, divulgando que 
os boiadeiros não deveriam vender os seus 
bqf? porque estava mal remunerada a arroba _ 
que era de 20 d6Jares. Preço que nunca tinha insinuações levianas. 

_ ~ alcançado antes. Mas ele queria mais! Ar, o 
que é que teve de fazer o Governo~ Teve ·-de 
importar carne para entregar e para coibir as 
altas e os _abusos da especulação do momen
to. 

O Sr. Jarba$_ Passarinho -Muito bem, 
nobre senador Ronan Trto! • 

O SR. RONAN TITO- O segundo, Dil
son Flihato, tive a honra de ter sido seu amigo 
pessoal. Solidtei, publicamente, que renun
ciasse ao cargo, os jornais noticiaram, porque 
eu senti que ele tentava wn trabalho e que. 

D~ve ter havido alguma irregularidade. É 
possível! Eu pertenço a essa Comissão, sou, 
inclusive, suplente desta Comissão, e tive 
oportunidade, de inquirir um Coronel que es-
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tava nisso e fiz aJgumas perguntas e não digo, 
em nenhum momenJo, que vi nele qualquer 
irregularidade, porque não vi. 

Esteve aqui tamb~m. e_ agora é um mo
mento que preciso, Sr. Presidente, da sua tole
rância por mais dois minutos porque o fato 
é muito importante. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-.Permita-me, nobre Uder. Apenas. V. Ex' 
e eu cometemos um erro tático, porque se 
V. Ex' tivesse deixado para falar depois da Or
dem do Dia, que está muito atrasada, teria 
multo mais tempo. _ · 

Eu pediria, inclusive, a V. Ex' que não conce
desse apartes, de vez que os dois apartes puta
tivos estão com os microfones ligados. 

O Sr. Mauro Benevides-Sr. Presidente, 
a minha interferência ao nobre lfder Senador 
Ronan Ttto seria apenas de 30 segundos. 

O SR. RONAI'I mo - Gostaria de lem
brar a V. EX' qúe- ffa -Ordem do Dia de hoje 
não consta nenhuma votação. 

Sr. Presidente, peço a atenção gentil de V. 
Ex' parque não temos votaç®, hoje, na Or
dem do Dia. Por outro lado, eu tenho que 
viajar, tenho um compromisso em Minas Oe
rais com 40 prefeitos. Peço perdão a V. Ex' 
e aos Sienadore_s, mas ê apenas para entrar 
no fulcro da questão. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A minha preocupação é oom os oradores 
Inscritos. 

O SR. RONAI'I mo - Agradeço a V. 
Ex'. e peço perdão aos nobres oradores ins
critos. 

Peço a tolerância de ma[s um minuto, por 
favor. 

É possível que tenha havido alguma irregu
laridade. 

O que é irregularidade nos negócios de 
compra e venda? 

Fui empresário a mihha vi® toda. Será que 
não existem irregularidades na compra de um 
clipe, às vezes? Será que ilão há irr~ulari
dade? Mas quais as provas apresentadas? 

Quero me reportar a wn fato da maior im
portânda, aqui. Houve uma CPI sobre possível 
conupçào que estava acontecendo, depois foi 
generalizada, essa CP~ por todos os assuntos 
que podiam existir nO Governo. T enninou 
com um pedido de processo ao Senhor Presi
dente da República. Um calhamaço-desse ta
manho. 

Não sou advogado, confesso as minhas li
mitações. Aliás, não tenho nem curso superior. 
Eii.tão, levei para os dois advogados, que repu
to os mais sérios de Minas Q~rais, e pergun
te,i-lhes se tínhamps material, naquela denúl!
da, para, realmente, processar o Senhor Presi
dente da República. 

Havia material? Havia provas? E a resposta 
dps dois: ''não." E porque o processo não 
foi aceito pela Câmara dos deputados, outras 
aleivosias, outras calúnias foram feitas. 

O que estou pedindo, neste instante, é que 
parta desta Casa um pouquinho de seriedade, 
wn pouquinho de cuidado com a honra do 

oub:"o. Vamos respeitar, pelo menos, a honora
bilidade dos companheiros e dos Colegas. 

Agbra vêm, afinal, dizer que lris Rezende, 
pOrque era Minsitro da Agricultura e porque 
lá_ na __ CFP alguém teria cometido irregulari
dades, o Ministro deve ser culpado disso. 

o- Ministro fris Rezende foi Gove_~dor de 
um Estado ümítrife na minha região, Triângulo 
Mineiro. O Triimgulo _Mineiro é mais goiano 

· do que mirielro, iTiãí.S pauüsta do que mineiro, 
mais mato-grossense do que mineiro, e mais 
mineiro do que mato-grossense, goianbo e 
paulista. SoinoS -uma ffiiStura disso tudo. É 
wna língua inf!ometlda entre três ou quatro 
~dOS.-Mas quero ·dizer que esse não é o 
conceito que temos-do Governador [ris Re_;zen
de. E, por outro lado, se alguém tem de S. 
Ex' esse Conceito, e se for algUm parlamentar, 
tem a obrigação de apresentar os duc_umeotos 
e processá-lo, pedir licença para processá-lo. 
Chega de calúnias! E nesse atirar lama de 
wn lado para o outro, do outro para o outro, 
em que inimigos e adversários políticos se 
aproveitam de uma situaçãu dessas, desmora
lizamos as nossas CP! e nos desmoralizamos 
como Parlamentares e desmoralizamos o 
Congresso Nacional! 

Neste momento de transição democrática, 
se seriedade não faz:_ mal aO _Parlamentar em 
qualquer épOca, neste momento ela é impres
cindível, ela é necessária. Por isso, até como 
wn ato de patriotismo, e àqueles que amam 
a democracia, pediria que quando tiverem de
núncias documentadas, vamos fazer e vamos 

- pedir licença para processar. 

O Sr. Mauro Benevldes -Permite V. ~ 
um aparte? 

O SR. RONAN mo -Pois não! Ouço 
o aparte de Y~á!.._ _ 

O Sr. Mauro Benevides- É apenas uma 
breve inteJVenção. Nobre Senador Ronan Tito, 
V. Ex', realmente, nesse trecho final do seu 
discurso, focaliza o grande homem público 
que é o Ministro fris Rezende e eu, que o co
nheço há 25 anOS, ouvindo o pronunciamento 
de V. Ex', não me omitiria. Fomos Deputdos 
estaduais - S. Ext, Presidente da Assembléia 
Legislativa de Goiás, _e eu, Presidente da As
sembléia Legislativa do meu Estado- ac::om
panhei toda a sua trajetória na vida pública, 
Prefeito de Goiânia, inexp1icavelmente c~s.sa
do. numa __ cassas:_ão que revoltou a própria 
Guarnição Militar de Ooiás, surpreendida pela 

- manifestação do comando Revolucionário, 
ch~gou ao governo do seu Estado, alçou-se 
ao Ministério da Agricultura e tem·se portanto, 
ao longo desse tempo, com a maior dignidade 
-e correção. Ainda, hoje, no Correio Bra2ifíehse, 
há wna carta do Sr. Minsitro Íris Rezende diri
gida ao Presidente do Senado Federal, reCla
mando para si a oportunidade de se mani
festar em tomO desse problema que está sen
do, aqui investidgado, e as acusações que co
meçam a transitar, envolvendo o seu nome, 
fizeram com que S. Ex' se considerasse injuria
do, alcançado por uma manifestação extrema
mente injusta. Portanto, ao oferecer este teste
munho, desejo juntar a minha voz, neste mo-

menta, a_ indignação de V. Ex" que reclama, 
desta casa, lima--postura -de-absoluta serie
dade na apreciãção desses Fatos, a fim_ de que 
não se atassalhe a honra de qualquer homem 
público do País. 

O SR. RONAI'I mo - Agradeço a V. 
EX'~ -nobre Senador, e não peço desculpas ao 
Sr. Presidente, peço perdão, por ter ultrapas
sado o meu tempo. 

Quero _en<:errar, dizendo apenas que o Sr. 
Ministro Íris Rezende não é do meu grupo polí
tico_ e, inclusive, todos sabemos quet neste 
momento, estamos em divergência quantO ao 
apoio ao candidato a Presidente da República. 
Não_é por isso, nem por que os outros dois 
Ministros que estão no pelaurinho da primeira 
página de O Globo, sendo acusados de cor
ruptos, que eu iria calar-me. 

O Sr. Ney Maranhão - Permite·me V. 
EX" um aparte? 

O SR. RONAN mo - Pois 11ão1 -buço 
o aparte de V. ~ com a tolerâm:ia da ~esi
dência. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Nobre Senador, e_u gostaria de solicitar que 
não haja mais apartes; peço perdão, inclusive, 
ao nobre Uder Ronan Tito por: hayê-lo inter
rompido duas vezes. N.,_ verdade, assim proce
do porque a inexorabilidade do relógio não 
é em defesa da Presidência mas dos oradores 
inscritos, inclusive V. Ex" Os oradores que es
tão inscritos poderiam, no momento de seu 
discurso, falar e assim não impediriam que 
os outros oradores fo_sse:rn prejudicados. A lis· 
ta está aqui e a Presidência quer dar a palavra 
a todos. 

O Sr. Ney MaranhãO - Sr. Presidente, 
posso abrir mão até da minha palavra hoje, 
neste instante, para õi.rtroS Colegas, mas não 
posso deixar de trazer minha solidariedade ao 
Senador Ronan Tito. 
-Senador Ro_nan Tito, eu sempre fiz oposi

Ção. Desde QS_ idos 1954, c;ooheço o Ministro 
Auteliano Chaves, na velha UDN e no velho 
PTB. Homens como AurelianO Chaves hon· 
ram o Brasil, os homens públicos deste País 
e qualquer representação popular neste País. 
Não aceito e_ estou solidário com V._ EX", nesta 
hora em que querem Jogar "na rua da amar
gufa" a honra dos homens públicos. Aureliano 
Chaves é &emplo, neste País, de honoiabi· 
!idade, de respeito que todos nós devemos 
ter a sua pessoa.- -

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Bç" 
wn aparte, ilustre Uder Ronan Tito? 

O SR. RONAI'I mo-Ouço V. Ex', com 
multo prazer. 

O Sr. N8bor Júnior - Pediria a com
preensão da Mesa, já quti nãO -sou daqueles 
Senadores que, constantemente fazem uso da 
palavra. Não querendo interromper os orado
res, mas como Membro da CP! que está apu
rando esse as$Jllto relativo à importação de 
alimentos, eu go.staria de translnitir à Casa 
a infornl.aç_ão_que colhi ontem, junto ao Presi
dente dessa CPl, Senador Dirceu carn-eiro: o 



3816 Sábado 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U) Agosto de 1989 

Senador, inquirido por mim, informou-me de 
que, até o momento, o relatório do Sena_dor 
Mauro Borges não foi distribuído aos Mem
bros da Comissão, nem S. Ex', na condição 
de Presidente, tem conhecimento do teor des
se relatório, e que não teria prestado à impren
sa qualquer declaração inquinando os Minis
tros Aureliano Chaves, lds Resende e Dilson 
Funaro. S.~ atribui certamente, essas decla
rações publicadas no jornal O 0/obo, a opinião 
pessoal expedida pelo próprio articulista ou 
autor daquela reportagem. Quero dizer a V. 
Ex' e à Casa que es_s.as acusações que â im
prensa está fazendo a esses três ilustres brasi
leiros, que são esses Ministros a que me repor
te~ não tem o .menor fundamento, porque o 
próprio Senador Dirceu Carneiro, Presidente 
da Comissão, desconhece totalmente o teor 
dessa entrevista que não concedeu à impren
sa. ESta, a informação que gostaria de prestar 
à Casa. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, 
sei que manifestei até certa indignação à Mesa, 
mas gostaria de neste momento, citar um tre
cho do Novo Testamento, para ficar registra
do: Pedro havia sido preso .com outros apósto
los; e quando _da saída da prisão, ele foi Uber
tado sob condição, chamou-o o Centurião e 
disse~ --!'Vou soltá-los, mas não faJe que Ele 
ressuscitou". E Pedro, o mais afoito, o mais 
generoso, o mais homem de todos, avançou 
e disse:_ "Não posso não faJar." 

Sr. Presidente, eu não podia deixar de falar! 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Com a solidariedade da Mesa à oposição 
do nobre' Senador Ronan Tito, continuamos 
o Expediente. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido 
pelo Sr. 1 ~Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 221, DE 1989 

Considera nula todas as nomeações e 
admissões sem concurso públko, feitas 
na Administração Pública Díreta ou lndi
retd e dá outras providêndas. 

O CongreSSo Nac!onal decreta: _ 
Art 1.., São consideradas nulas, de pleno 

direito, todas as nomeações e a4rolssões na 
Administração Pública Direta ou lndiréta, sem 
a observância do disposto no Inciso n, do art 
37, da Lei Maior. 

Parágrafo único. Ficam ressalvadas, para 
efeito do dispostO no caput deste artigo, as 
nomeações para cargo em-comissão ou fun
ção de confiança, declaradas em lei de livre 
escolha. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data da 
sua publicação, retroagindo os seus efeitos 
a partir de 5 de outubro de 1988. 

Art. _3~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Justificação 

A nossa intenção, Senhores Legisladores, 
é tomar nulas todas as nomeações ou admis-

sões no __ serviço público, sejam nos órgãos 
da Administração Direta ou Indireta, sem a 
observância da ~gência constitucional de 
provas ou de provas e títulos a_ partir de 5 
de outubro de 1988. 

O inchaço da máquina adminis~rativa esta
tal_ vem sendo alvo de constantes críticas por 
parte da imprensa nacional, com razão, na 
medida em que impede a livre oportunidade 
.de .ingresso no serviço público e prejudica a 
concessão de melhorias aos servidores mais 
antigos. 

O nepotiSmo deve ser estancado, principal
mente as nomeações e contratações realiza
das a partir da promulgação da nova Cons

- _tituição. 
Sala das. Sessões, em 11 de agosto de 1989. 

-Senador Odacír Soares. 

(À ComiSsão de Constituição e Justiça 
e Odadania- competénda terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- O projeto_ lido s_erá publicado e remetido 
à Comissão comp-etente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. }9 SeCretário. 

É !idQ o_ seguinte" 

REQUERIMENTO N• 408, DE 1989 

Sr. Presidente. 
Reque_iro, ti_os tefmõs- dõ-- disposto no art. 

216, I, do ReQ"imento Interno, sejam solicitadas 
ao Exm9 Sr. Ministro da Educação as informa-
ções qUe se seguem: _ 

a) por que até a presente data não foi iin
plantada o Protocolo de inte_nções assinado 
entre Ceplac, Comec e FAE. além de outros 
órgãos. interessados, no ano de 1984, com 
o objetivo de "promover a união de esforços 
instituciOnais no sentido de disseminar, entre 
os educandos amparados pelos prograrn_as 
de alimentação escolar, o hábito de consumo 
do cacau em p6" (art. 99)'?; 

b) quais as razões que levaram a FAE, ór
gão vinculado ao Ministério da Educação, a 
optar pelo uso de produtos· artificiais aroma
tizados ou importados, em detrimento de pro
dut.QS_Irnl:u_rais _como o chocolates em p6 e 
outros derivados do cacaU, de menor-preço 
e com abundante.s .sa_fr;;IS no Brasil? 

c) tem conhecimento este Ministério e seus 
órgaõs das restrições médicas ao uso do pro
duto artificial "Brown Cow", _amplamente usa
do na merenda escolar fornecida pela FAE, 
na alif!lef}tação de gestantes e crianças D-a 
faixa de zero a 48 meses? 

d) tem o Ministédo da Educação conheci
mento de que o Brasil tem um consumo' redu
zido e eb1izado de derivados do cacau, com 
um c;rescimento vegetativo nos últimos anos, 
que só poderá aumentar significativamente se 
forem implementadas medidas e campanhas 
cohcretas de ampliação do mercado interno, 
tais como uso do cacau em pó e achoc_o

- ]atados na merenda escolar? 
e) tem o Ministério da Educação conheci

mento de estudos sobre a gravidade da crise 
_que se_ abate sobre a cacaulcultura e sobre 

políticas governamentais compensatórias ca-

pazes de incentivar o consumo interno do pro
duto? 

Justificação 
A crise da cacauicultura no Brasil, concen

trada basicamente no s_ul do Estado da Bahia, 
como bem assinalou o Senador Ruy Bacelar 
em pronuncimaneto no Senado, é "plural, 
múltipla e complexa" porque atinge seus pre
ços, sanidades das lavQuras, excesso de oferta 
a nível _internacional e fatores institucionais. 
O crescimento da demanda do produto nos 
últimos anos tem sido apenas vegetativo, à 
espera de medidas concretas do Governo que 
possam elevar o nível do consumQ interno. 
O Brasil tem um elevado nível d,e produtivi
dade na lavoura do cacau e dispõe das varie
dades mais bem aceims no mercado europeu. 
Não obstante, países que não produziam se
quer uni fruto de cacau, coroo Malásia e Indo
nésia, hoje estão presentes como ofertantes 
do produto. Restam-nos, portanto, alternativas 
de fortalecimento do mercado interno de sus
tentação da lavoura do cacau como uma polí
tica agrícola compatível com as características 
de seu cultivo. Dentre as medidas tendentes 
ao fortalecimento da demanda interna releva 
o papel do Governo e, mormente, do Minis
tério da Educação através das compras da 
FAE para a mer~nda escolar. Por isto, em 
1984, foi firmãdo Protocolo -de lntençôes_entre 
a Comissão Executiva do Plano da Lavoura 
Cacaueira, o Comitê _de Expansão do Consu
mo de Chocolate, órgãos de classe dos produ
tores de cacau e vários órgãos do Governo 
Federal no sentido de ''ünir esforços-InStitu
cionais para promover, entre os educandos 
amparados pelos programas de alimentação 
escolar, o hábito do consumo do caç-ª11 em 
p6". ~ 

Lamentavelmente, até a presente data refe
rido Protocolo permanece letra morta nas ga
vetas da administração federal. 

Deu-_se até um fato paradoxal. A Fundação 
de Assistência ao Estudante- F AE .....,...-,_vincu
lada ao Ministério da Educação, substituiu, em 
plena vigência deste Protocolo, as compras 
de cacau em pó por um produto artificial aro
matizado artificialmente que nem é cacau nem 
chocolate, sendo, até, nocivo à alimentação 
de geStantes e crianças de até dois anos de 
idade. V~_rjos apelos da Ceplac, da Associação 
Brasileira de Cacauicultores e pronunciamen~ 
tos_ feitos _no .Seoado não parecem ter -.Sido 
suficientes para sensibilizar autoridades goVer
namentais sobre a importância da merenda 
escolar para a salvação da cultura do cacau 
no Brasil. 

Torna-se.. pois, Imperioso que o assunto se
ja encamínhado diretamente ao Sr. Ministro 
da Educação, que, na forma da Lei, deverá 
se pronunciar a respeito. 

A importância do tema para a econofnia 
regional e para a alimentação de nossas crian
ças merece nossa atenção e respeito. 

SaJa das Sess~s. 11 de agosto de 1989. 
-Senador Jutilhy Magillhães. 

(À Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O requerimento lido vai ao eXame-da Mesa 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO
RES: 

Mário Maia- Leopoldo Peres -Áureo .Me
Do - João Menezes- Carlos Patrocínio -
Antonio LuizMaya-João Castelo-Alexan
dre Costa - Edison Lobão -João Lobo -
Chagas Rodrigues - Mauro Benevides -
Marcondes Gadelha - Humberto Lucena -
Marco Maciel- Ney Maranhão - Francisco 
Rollemberg- Lourival Baptista -Jutahy Ma
galhães- Ruy Bacelar --José lgnácio Fer
reira - Gerson Camata - João Calffion -
Nelson Carneiro - Ronan Tito - lrapuan 
Costa Junior- Pompeu de Sousa - Mende 
Canale - Leite Chaves - Dirceu Carneiro 
- Nelson Wedekin. 

O SR. PREsJ!>~ (Pompeu de Sousa) 
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Projeto de Lei da Câmara n? 180, de 
1984 (n? 379n9, na Casa de origem), 
que atribui aos vogais das Juntas de Con
ciliação e Julgamento a função de con
ciliar os dissídios individuaiS, e dá outras 
providências. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alinea 
a, do Regimento lntemo,-e conforme o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudlcado o 
Projeto de Lei da Câmara n9 180, de 1984. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do ·Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Cârilara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

Item 2: 

Projeto de Lei da Câmara n9 184, (n? 
1.578/83, na Casa de origE!m), que inclui, 
no cálculo dos proventos de aposenta
doria, gratificações de complementação 
salarial e de serviço extraordinário perce
bidas por serVidor público na atividade 
e dá outras providências. · 

A Presidência, i1os tennos do a.rt. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e confonne o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão· de Constitulçáo, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei da Câmara fi9 184, de 1984. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário a matéria 
vai ao _Arquivo, feito a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. · 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 

ltem3: 

Projeto de Lei do Senado n9 41. de 
1988, de autodã do Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta dispositivo à Con
solidaçllo das Lefs do Trabalho, estabele
cendo_ novas exigências a serem cum-

pridas no recibo de pagamento de salá
rios. 

A Pfesidência, nos tennos do a.rt. 334, alínea 
a~-do Regimento Interno, e confonne o Parecer 
n9 58, de 1989, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, declara prejudicado o 
Projeto de Lei do Senado no 41, de 1984. (Pau
sa) 

Não havendo objeção do Plenário, a mªtéria 
vai ao Arquivo. 

_() SR. PRESIDENTE (PompeU de Sousa) 
- Está esgotada a matéria constante da Or-
-dem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre _Senador Ney 

Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
agência Internacional da Energia. órgão com
posto peJos sete paises mais desenvolvidos 
do mundo, acaba de comunicar aos países
membros que a partir de meados da próxima 
década, o consumo mundial de petróleo supe
rar6 a produção, fato este que deverá elevar 
o preço do petróleo dos atuais US$20/barril 
para valores imprevisíveis. 1 

Para enfrentar esta sltúaçãp no Brasil en
contra~se em situação desv~tajosa , pois pos
sui somente 2,2 bilhões de b-ª!JIS de petróleo 
de res_ervas comprovadas para um consumo 
de 434 milhões de barris anuais, consumo 
este que provocaria o esgotamento das nossas 
reservas em apenas cinco anos. Esta nossa 
posição torna-se mais dramática, ainda, sele~ 
varni.os em conta que, internaciona1mente, a 
exploraç§o de um campo petrolífero é consi
derada predatória, se for feita_cle modo a eSgo
tá-lo m,1m teffipo menor do que 20 anos. 

Na Situai;áci itu8Ç estcimoS despendençlo 
3,9 bilhões de dólares, anualmente, com a 
importação de petróleo, valor bastante expres
sivo para um País com o Brasil, que se encon
tra com grandes dificuldades cambiais. 

Conforme pode ser visto na tabela I, foram 
essas importações que levaram o País a este 
dramático endividamento externo. 

Com uma situação tão precária, num setor 
vital da nossa economia, surpreendente a ati
tude de alguns órgãos governamentais, nota
-damente a Petrobrás. Opondo-se a um pro· 
grama de energia alternativa como o Próal
cóol, que se impôs mundialmente pelo êxito 
al_cançado. 

O Brasil produz, atualmente, 10.377.364 m3 

de álcool hidratado, por ano, e 2.179.056 m3 

de álcool anidro. A produção de ák;ool hidra
tado corresponde, em tennos energéticos, a 
9 mllll6es de m3 de gasolina automativa, 
quantidade expressiva quando comparada 
com os milhões de m3 de gasolina consu
midos anualmente no País. 

Esta produção total de álcool (hidratado e 
anLdro) tem permitido uma economia anual 
de divisas de 1,6 bilhões de dólares. 

Este éxtraordinário reSultado, equivalente a 
wna produção diária de 195 mil barris de pe
tróleo, foi obtido num período de- somente 

oito anos, utilizando unicamente tecnologia 
nacional e sem despender um único dólar 
com importação de equipamentos, enquanto 
'que a Petrobrá, para atingir a produção atuia1 
de 620,000 barris diários de_ dólares, Jevou _37 
anos e despende centenas de milhões de_dóla· 
res, anualmente, na importação de maquinária 
e de insumos especiais (torres, brocas, catali
zadores,instrumentos etc.) Paga Royalts e ain~ 
da aluga plataformas a firma internacionais. 

Outro ponto que merece sa1ientar é o alto 
desenvolvimento que obtivemos nos motores 
a álcool, tecnologia totalmente desenvolvida 
pelas nossas universidades e pelo Centro Tec
nológico AeroespaciaL Convém salientar que 
o nosso motor a álcool já atingiu um rendi
mento de 42% em comparaçáo com o motor 

-a gasolina, utilizando o ciclo otto, que naS me-
lhores performances faz 27%. 

Esta tecn9logia nacional surpreendeu os 
meios técnicos mundiais pelas soluç_ões ino
vadoras obtidas. Além disso, temos obtido wn 
contínuo aumento da produtividade agrícola, 
que pas~u de 54T Jha/aho, para qUase 64,4 
tlhafano, e no processo industrial, que era, 
no início, de 66 L/Tonelada de cana; para ') 
Vt de cana, passando o barril de álcool do 
custo de 70 dólares, em 1976, para 45 dólares 
em 1988, e deverá cUstar 30 dólares em 1995 
(ver tabela_ll). 

As_ perspectivas de elevaçáo da eficiência 
do Proálcool, tanto na tecnologia do motor, 
quanto na produção do álcool propriamente 
dito, são alentadoras. Quanto ao inotor, caso 
se projete um motor especialmente para o 
álcool, pode-se ainda tirar partido do maior 
número de moléculas resultantes da combus
tão do álçool (a equação do gás perfeito PV = 
nRT comprova que um ma1or número de mo
léculas prc;>voca_a elevaçâq da pressão no cilin
dro). Do aumento da taxa de compressão, do 
calor la"teote de vaporização mais elevado (216 
kcal/ = no -álcool contra 96 kcallkg na gasO
lina) e de usar-se uma maior hidratação do 
álcool, permitindo mais alta taxa de compres
são. 

Quanto à produção industrial, é possível um 
sensível aumento da produtividade agrícola, 
utiliZandO-se Vãriedades de cana com maior 
teor de _açúcares totais, embora com menor 
teor de sacarose, como as que estão sendo 
plantadas em Porto Rico, e o processo de hi
drólise ácida da celulose do baga·ço exceden
te, produzindo mais 81itros de álcool por tone
ladas de cana, conforme sugere o prof. F. Jo~ 
seph DemetriUs, da Connecticut University. 

Sr. Presiderite, Srs. Senadores, não quero 
deixar de fazer um reparo a uma das mais 
difundidas inverdades propaladas por setores 
_ligado$ à Petrobrás, que vivem comparando, 
em declarações à imprensa, o custo do barril 
de álcool a US$ 45, produ_fo acabado, com 
o Petróleo a US$ 20, matéria~prima. 

Ora, Srs. Senadores, é um contra-senso 
comparar-se o custo de uma matéria-prima, 
com o do produto acaba~o, qu s~ _COJ'!'lparam 
as respectivas matérias-primas, levando-se 
em conta que o barril de petróleo produz so
mente 1 ?~ de gasolit:~a e que a tonelada de 
cana produz 80 I de áJcool, ou se cõinparam 



3818 Sábado 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) Agosto de 1989 

os custos dos produtos finais: o álcool e a 
gasolina. 

No caso das matérias-primas, enquanto o 
petróleo custa US$20/barril, a cana (154 kg 
de cana equiva1em a 1 barril) custa a ridícula 
quantia de OS$ 1,87 (o custo- atual da cana 
é deUS$ 12,13/T). · 

A apreciação correta seria a da comparação 
dos custos da gasolina entregue à distribui
dora, cujo valor é de NCz$ 0,753711, com os 
do álcool hidratado, fornecido às mesmas dis
tribuidoras- NCz$ 0,514111 (ver tabela JD) 
ou seja, o _custo do álco_ol é 68;2% menor 
do que o da gasolina. 

Por outro lado, os avanços tecnológicos, ob
tidos, pela engenharia brasileir_a nos motores, 
os quais, resumidamente, podemos enumerar 
como o aumento da taxa de compressão de 
7:1 para 12:1, a eJevação da tensão dos secun
dários das bobinas de ignição, de uma maior 
distância dos eletrodos das velo$, da alteração 
do ângulo de distribuição da faixa de ignição 
(de 30° antes do ponto morto superior para 
1:20 antes do P .M.S.), de um maior diâmetro 
dos "gigleurs", de _um difusor do carburador 
mais estreito, de um pré-aquecimento· da ad
missão, da cromagem da parte interna do car
burador, da zincagem do tanque de combus
tível e de dispositivo para facilitar a partida. 
Todas essas a1terações permitiram ao motor 
a álcool, baixar o seu consumo específico para 
250 gr/CV-H, enquanto o de gasolina conso
me 220 gr/CV-H, ou seja, 13,6% mã.!Or. Esses 
resUltados são surpreendentes quando se sa
be que o poder calorífico do álcool hidratado 
é de 6.000 KCAI.JKG, Com uma densidade 
de 0,79 grlcm', contra 10.200 KCAUKG e 
0,72 gr/crff da gasolina respectivamente 

A partir de setembro do ano passeio, o Proál
cool passou a ser boicotado, negando-se, a 
Petrobrás, a efetuar o pagamento do produto 
entregue pelas destilarias. Num período de in
flação de 30%, com uma retenção indevida 
do pagamento de 90 dias, obrigou as usinas 
nordestinas a desviarem a produção do álcool 
para a de açúcar, provocando a sensível dimi
nuição do estoque de álcool e criando o atual 
clima de incerteza no seu abastecimento. 

Depois, e relação dos preços do álcool e 
da gasolina, que era de 65%, passou para 
74,5%, desestimulando o seu consumo. 

Fmalmente, a baíxa remuneração dada ao 
setor levou 29 destilarias do Sudeste a para
lisar a moagem na presente safra. 

Para satisfazer à demanda, era necessário 
que produzíSsemos-15 bilhões de litros de ál
cool, na safra 90/91, tendo produzido 13 _bi
lhões de litros, em 1988 e 1989. Pode-se afir
mar, com certeza, que a presente safra será 
abaixo de nossas necessidades. 

Essas ·desastradas medidas foram tomadas 
quando o Proâlcool era reconhecido, mundial
mente, como alternativa para a crise energé
tica e para a crescente poluição do meio am
biental. O próprio Presidente americano Géor
ge Bush acaba de enviar, ao CongresSo, pro
jeto de lei contra aP91uição, que prevê a produ
ção de 500 ni.il veículos movidos a álcool, 
a partir de 1995, e o awnento crescente, anual-

mente, de modo a converter, a partir da frota 
americana de v:eículos, para uso do álcooL 

___ Como se sabe, o álcool possui, em sua com
posição química, o oxigênio - o CHO - e 
um ponto de ebulição muito baix_o d~ faixa_ 
de destilação da gasolina, fatos esses que faci
litam a combustão completa do mesmo, dimi
nuindo muito o teor do monóxido de carbono 
emitido de gases de esc~e. 

Segundo cálculos da "'Cetesp, o órgão do 
Governo de São Paulo que controla a poluição 
naquele Estado, os carros a gasolina emitem, 
na cidade de São Paulo, uma quantidade apre
ciável_ de Ç(J, sendo os principais responsá
veis pela poluição naquela cidade. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Permite V. EX
um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito 
prazer, nobre Senador; 

O Sr. Carlos Patrocfnlo- Senador Í'iey 
Maranhão, V. ~traz, nesta manhã de sessão 
do Senado Federal, um dos assuntos mais 
importantes e que, evidentemente, o Governo 
brasileiro e o Congtesso Nacional terão que 
enfrentar e resolver de uma vez por todas. 
V. Ele' bem asseverou, através-de estudo acura
do e minucioso, que está previsto que sem 
o Proálcool, sem as importações, dentr_o de 
cinco anos. teremos esgotadas todas ãs nos
sas reservas petrolíferas. Então, evidentemen
te, que mais 'do que -nuhca se impõe que se 
estruture e reeStruture o Proálcool no Brasil, 
porque foi a maiO!: __ cOnquista dos GoVernos 
da revolução. Países do Primeiro Mundo, hoje, 
começam a eryfrentar esse problema, princi
palmente de poluição ambiental, das baixas 
reservas petrolíferas, que, evidentemente, es
tão por exaurlr-se, e o Brasil, justamente nesta 
hora, quer acabar com o seu Programa mais 
importante,_ que é o Proálcool, e executado 
com tecnologia naciona1 e Know-ho'!-'_ estrita
mente nacional no GoVerno do General João 
Baptista de Oliveira FiQUeiredo. Então, cum
primentáV. Ex'-. Teo-hO_ ã -certeza de que novos 
pronürtdamentos serão proferidos, não só no 
Senado Federal, mas também na Câmara dos 
Deputados, que deverão eSWr conscientes e 
imbuídos das responsabilidades qu_e nos pesa 

- nos ombros de instituir,J~ma Comissão Parla
mentar de Inquérito, com o propósito de levar 

· a bom- termo o Proálcool, porque é a única 
maneira que teremos de preservar nossos car
ros e-, ainda, de manter nossas reservas e, prin~ 
clpaimente, da não-poluição das nossas cida
des. Portanto, congratulo-me com V. Ex' pelo 
magnífico pronunciamento que está fazendo 
e pelo brilhante trabalho que tem feito neste 
sentido. 

O SR. NEY M!U{ANHÁO- Nobre Sena
dor Carlos PatrOcínio, agradeço a V. Ex' esse 
aparte, que muito engrandece_ o meu discurso. 

Entretanto, V. ~.como tOdos nós, tem que 
levar em conta, inclusive, um elo importante 
do Pro-álcool. Primeiro, como problema ligado 
à poluiÇão; segUndo, como Segurança nacio
nal; terceiro, é o problema social: milhares e 
milhares de pessoas, só na área do Nordeste, 
na área do Proãlcool, na área do açúcar, na 

área dessa matéria-prima, trabalham mais de 
600 mil trabalhadres. Esse é um cáJculo so
mente no Brasil. Então, será um .crime se o 
Proálcoõl fraCcissãr. Tenho certeza aboluta de 
que, como V. Ex' e os demais Srs. Senadores 
desta Casa,- bem como os RepresentanteS da 
outra Casa do CongreSso Nacional, não deixa
rão, de maneira alguma que o Proálcool seja 
extinto, porque este P[ograma tem que ser 
um elo importante para o desenvolvimento 
da Nação. Muito obrigado a V. EX'. 

O Sr. Francisco Ronenlberg - Permi
ta-me V. EX' um aparte, nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço o no
bre Senador Francisco Rollemberg,- com mui
to prazer. 

O Sr. francbc:::o_RoUemberg- Eminente 
Senador Ney Maranhão, fui na Câm,aJc:~ dos 
Deputados e isto disse na sexta-feira passada 
ao eminente Senador Edison Lobão -'-_um 
dos prosélitos do Proálcool. Vivíamos em ple
na crise do petróleo; a crise energética se mos
trava incontomãvet e insuperável. Recordava
me bem, naquela ocasião, do qu_e ocorreu 
quando_ do perfodo da Segunda Grande Guer
ra Mundial: no Nordeste - Alagoas, Estado 
que V. Ex' representa; Pernambuco, o meu 
Estado. embora não tivéssemos, à época. a 
frota que hoje possuírrlos, teve qUe se soconw 
do álcool anidro, era o anidrO que ~ 
colocou no mercado çom o pigmento ....... 
do, e deu~lhe o nome de azulina, para lentar 
a gasoUna, e que fez movimentar o motor doi 
carros na oportunidade. Naquela época, Sr. 
Senador, começávamos a usar o álcool, no 
motor, mas não tínhamos o motor para álcool, 
e quando defendemos, na Câmara dos Depu
tados, a instalação do programa alcooleiro 
brasileiro que recebeu o_ nome de Proálcool, 
defendíamos também que o Instituto de Tec
nologia de São Paulo, que estava pesquisando 
um motor desse tipo, ajudasse a desenVolver, 
no Brasil, um motor genuinamente brasileiro 
capaz de queimar, de produzir os mesmos 
efeitos nos nossos carros ou aqueles efeitos 
que produziam os carros a gasolina. O Proál
cool se instalou; o Brasil, de certa forma, se 

_ viu pontilhado de destilari~ uma política mal 
conduzida à época, provocou aquifci que cha· 
mamas o passeio do áicõol, 6 produtor não 
podia consumir sem a !3iUtorizaçãO da Petro
brás, do Ministério de Indústria e do Comércio. 
O álcool do Norteste eJa enviado para o Cen
que encareceu de muito o preço da matéria
prima. POSteriormente; quando o Proálcool es
tava a se firmar, os conservadonistas c.ohde
naram o desmatamento indiscriminado. O 
produto da destilação do áloool é altamente 
poluente, destrói os ilossos· mananciais, esteri
lizam os nossos rios. Ora, Sr. Senador, hoje, 
o que chamamos de caxixi, o vinhote, é reci
clado, é uma das maiores fontes de fertili
zantes que temos na nossa região, na região 
de V. Ex".; p6i'-certo, V. ~·deve ter visto cami
nhões e mais caminhões a transportar o baga
ço de cana misturado com vinhote, um produ
to riquíssimo em sais minerais, em bactérias, 
como nitrobacteriácias, capazes de mobilizar 
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O SR. NEY MARANHAO- Toda a Casa 
é testemunha do alerta que V. Ex!' como Sena
dor do Nordeste, sempre fez, em pronucnia
mentos aqui, sobre a falta de energia na nossa 
Região, lembrando o problema da Hidrelétrica 
de Xing6. Tenho a impressão, nobre Senador 
Jutahy Magalhães. de que esse alerta de V. 
Ex", infelizmente, vai-se concretil:ar. Vamos ter 
falta de energia no Nordeste. 

O SR. JQTAHY MAGAUIÃES - Esta
mos vendo a falta de aplicação de recursos 
nesse setor. A cada dia demonstram-se mais 
as terríveis possibilidades que vamos enfrentar 
de raJta de energia. D eX-Ministro Mário Henri
que Simonsen declarou que o problema que 
teremos, aqui, de crise do nosso desenvol
vimento, não será tanto pela inflaçllo,maspela 
crise de energia que está aí às nossas portas. 
Aquelas declarações, a$ garantias do Ministro 
Vicente_ Fialho a respeito do Proálcool - um 
assunto que, no meu entendimento, até meio 
indevidamente - tomou conta daquela ses
são a que compareceu o Ministro das Minas 
e Energia, porque, depois de eu ter abordado 
o problema da energia hidráulica, para todos 
aqui, quase que exclusivamente, o problea do 
Proálcool estava muito na mente de cada Se
nador, nas preocupaçõeS de cada Senador, 
mas as declarações do Sr. Ministro, infeliz
mente, não podem servlr de garantia para to
dos aqueles que estão acompanhando este 
problema. As dificuJdades de abastecimento 
de álcool estão também às nossas portas. Es
sas informações deveriam ser dadas, com to
da seriedade, num forum como o Senado Fe
deral. Na realidade, esses assuntos são trata
dos levianamente por aqueles que têm a res
ponsabilidade de comando da política, seja 
econômica, seja social, seja quaJquer tipo de 
política deste Governo. 

O SR. NEY MARANHÃO -Muito obri
gado a V. Õ" que, como profundo conhecedor 
dos problemas do Nordeste, é um dos Sena
dores que alertam esta Casa, há muito tempo, 
sobre esse grave problema. Queira Deus que 
não aconteça, mas estou de pleno acordo com 
V. Ex>. 

Continuo Sr. Presidente. 

O Cetesb calcula que a simples alteração 
feita pelo CNP do teor de álcool _anidro na 
gasolina de 22% para 18%, irá elevar de 4 70 
toneladas diárias de co na atmosfera paulista. 

Além disso, a gasolina sem álcool tem ne
cessidade de ter como aditivo o chumbo te
traetila Pb (C2H5)4 para elevar o seu poder 
antidetonanteL Esta substância, _além de ser 
extremamente tóxica, é cancerígena, tornan
do-se a principal fonte de poluição das gran
des cidades, principalmente aquelas que so
frem do fenômeno metereológico conhecido 
como inversão térmica, como acontece em 
Lôs Ângeles e São Paulo. 

A ALCOOOOMICA 

Outro ponto que merece destaque, Srs. Se-
nadores, é do uso do álcool como matéria
prima da nossa nascente alcoolquímica. 

A grande maioria dos produtos químicos 
deriva da nafta ou do álcool. Da nafta temos 
a chamada petroquímica, como o eteno, o 
butadieno, o huteno, o benzeno, o tolueno, 
o xileno e o propeno. Do álcool temos a alcool
quífitica, comó_o ácido acético, o aldeído acé
tico, o eteno, o acetato de butila, o acetado 
de etila, o éter, as cetonas, o acetato de vinila, 
o octano!, o butano! e os produtos da chamada 
química fina, como as piridinas, o mono-do
roacético, o di-cloroacétlco e o tri-cloroacé
tico. De um modo geral a quase totalidade 
desses produtos podem ser obtidos partindo 
tanto do álcool como da nafta, Por essa razão 
o governo brasileiro estabeleceu um custo 
equivBlente, entre a nafta e o álcool consu
midos pela indústria química. 

Durante o ano de 1986 a produção de ál
coolquímlcos foi de 255.026 t. exigindo um 
consumo de 373 milhões de litros de áJcooJ 
(ver tabela IV). 

A nafta custa Ncz$ 0,.5621/L (preços esta
belecidos no dia 14-7-89), enquanto que para 
a petroquímica custa Ncz$ O, 1314/L, receben
do o _subsídio de 76,6%. 

O preço do álcool para produzir aldeído acé
tic:o·era de 1,70ode nafta para a petroquímica; 
p:ãra -produzir o eteno era de 1 ,2 e para o 
octano! e butano! era idêntico ao da nafta, 
valores bem menores do que os concedidos 
à nafta 0/er Tabela V). 

Inexplicavelmente o governo eliminou o 
subsídio ao álcool para a alcoolquímica, man
tendo o da nafta, forçando a elekeiroz a para
lisar a fabricação de butano! e octano], em 
Pernambuco e a fábrica alcoolqufmica, tam
bém de Pernambuco, a mudar a matéria-pri
ma de álcool para nafta c'Qm muito menor 
rentabilidade. Isto é mais uma medida absurda 
do governo. Ou elímiriãm-se ambos os subsí
dios, nafta e do álcool, ou mantém-se o subsi
dio do álcool para a alcool química. 

O USO DA MANDIOCA 
A perspectiva de utilização da mandioca pa

ra a produÇão de álcool, no período da entres
safra da cana, conforme sugere o professor 
Adriano Dias, da Oniversidae Federal de Per~ 
nambuco, abre um novo caminho no proál~ 
coo!, do ponto de vista económico, com o 
conseqüente barateamento do seu custo e 
tem de largo alcance social, por dar suporte 
aos pequenos produtores rurais. 

Do ponto de vista econômico, a mandioca 
produz-] 74 L de álcool por tonelada, enquanto 
que a cana produz 80 UT- entretanto a sua 
produtividade agrícola ainda é muito menor 
do que a da cana: 14,5 T/HNano e 54 T!HAI 
ano respectivamente. 

No cômputo global. a sua produtividade 
anual é 70% menor do que a da cana: 2.523 
L de Álcool HNano contra 3.564 L HA/ano. 
Entretanto, tem algumas vãntagens que com
pensam essa menor prod~ivid~d~ No _aspec
to ãgríC_Oia, podemOs mencionar a menor exi
gênCfa de- fertilidade do solo, o fato de poder 
ser cultivada em climas mais secçs, terem urn 
menor peso de matéria prima (0,55- KG/L de 
álcool, contra 1,49 KG/L de álcool da cana), 
ter um custo de produção 69% inenor,_ $.€r 
cultivada por pequenos produtores, poder ser 
estocada após a colheita, utilizar muito mais 
mão-de-obra do que a cana (66 homens-dias/ 
HA contra 28 HDIHA e poder aproveitar a rama 
como rnçãó animal. 

no- ponto de vista industrial, podemos citar 
a melhor qualidade do álcool, ser um processo 
mais barato e quase não haver necessidade 
de novos investimentos na parte industrial, 
porque utilizará as instalações já existentes no 
seu período ocioso. 

Além dessas vantagens, o consumo de 
mandioca para a produção de álcool terá uma 
função regularizadora da safra, mantendo um 
preço estável por absorver as sobras da produ
ção. Conforme podemos ver da tabela VI, a 
-produçãO de mandioca nacional valia cicUca· 
mente, tendo sido de 25 milhões_ de" toneladas 
em 1979, cailldo -para 23,5 milhões de tonela
das em 1980, crescendo para 24,5 mllhões 
em 81, caindo para 21,8 milhõ~_~_em 83, su
bindo para 25,6 milhões em 86 e baixando 
novamente para 23,5 milhões em 87. Quando 
há superprodução num ano, o preçO avilta-se, 
desestimulando o plantio no ano seguinte e 
provocando um novo aumento de preço, se
guindo-se uma safra maior e um novo preço 
baixo. Este f(mômeno ê particulannente sensí
vel no Nordeste, maior região produtora do 
país, participando com aproximadamente 
52% da produção brasJ1eira de mand_ioca. 

Srs. Senadoies, Sugiro qUe sejam tOmadas, 
com urgência, as_seguintes medidas: 

1. Que a Petrobrás e o IAA determinem o_ 
preço-do álc:ool e da cana conforme a planilha 
de custos calculada pela fund_ação_ Çi_e_túlio Var
gaS, re~ndo-se compulsoriamente uma par
cela deste valor par?t saldar as dívidas das usi
nas e fornecedores com os bancos oficiais. 

2. Que o álcool destinado a alcoolquímica 
entre na comp-osição de preços do mbdng de 
combustíveis, de modo a que seu preço seja 
mantido a 1,7, 1,2 e na paridade do preço 
da nafta para a produção de aldeído acético, 
eteno e octano! (ou butanol) respectivamente. 

3. Que- sejam- abertas as linhas a e crédito 
para a produção agrícola e para os investi~ 
mentes necessárias às adaptações industriais 
para a produção de mandioca, para suprir as 
destilarias de álcool na entressafra da cana-de
açucar. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem)! ) 
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(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR HEY MARANHÃO EM 
SEU PRONUNCIAMEJITO:) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

TABELA I 

Gastos de Petróleo e Dívida Externa 

(USS 1 Bilhão) 

Importas;:Bes Exportações Saldo Varta~;:ão da d'iv!da 
(aUinento anual) 

9,9 0,4· 9,S 6, 7 
11,0 1,1 9,9 7,0 
10,1 I ,4 8, 7 11,8 
8,2 1,1 7, I 11,1 
6,9 1,6 5, I 2,3 
8,7 1,6 4' I ~ s.~ 

3,1 0,7 -z~4 --s.o 
Total 46,8 53,1 

Fonte: Banco Cen.tral do BraSfl 

TABELA I I I 

anos 

nna 
76/79 
79/80 
80/81 
81/62 
82/83 
83/84 
84/85 
85/86 

Fonte: CNE 

TABELA li 
Produtividade Do Álcool 

litros/ha 

2.663 
2.837 
2.923 
2.948 
3.06;: 
3.141 
3.398 
3.600 
3.811 

índices dos custos 
do Tftro de ãtcool 
(safra 79/80= TOO) 

TOO 
104,0 
97,9 
_93_,11 
78,6 
85,5 
76,3 

composição de Preço Dos Combust i veis 

AQuisição ao prOdutor 
100 do álcool 

Valor da compra ao produtol"' 
FUPA refinaria 
Cota de previdência 
Diferença _dO ICMS 
Frete da Usina p/Central de mistura 

Faturamento para distribuidora 
Margem de distribuição 
Cota de Previdéncia 
Dlferenca do ICt.!S 
PIS, FinSocial da dtstr ib, e revenda 
FUBA (dfstrfbutçào) 
Margem de revenda 
Frete médio Bras! 1 

Preço ao consumidor 

Fonte: PetrobráS 

TABELA IV 

Produção de Alcoolquímlcos Ano de 1986 
unidade t. 

Mercado Mercado 
interno externo Total 

Acatado de Etila 40. 355 5.086 45_.441 
A ldefdo acét lco 74.597 -74.507 
Butanol 6.646 6.646 
Etano 66.403 - 26.015 94:-4Ts-
EEMEG_ __ -____ a. as4 5.254 _,lf,. 100 
Octano! 13._342 f3.342 
OUtros ( ") 10.208 358 10.566 

TOTAL 255.026. ~t· 

('") OUtros: Cloreto :de Et i la, ácido acético .. éter et í 1 ico 
do etileno glicol, éter dfetilico, ácido 2- etll hex;anolco, 
silicato de etila e mono e dietilamina. 

Fonte: a-.rP --Anuário Estatístico- ano 1987 

Álcool 
Anidro 

0,4610 
0,0944 

0,5554 
o. 1439 
0,0001 
0,0337 
0,0206 

o, 7537 
- 0,0186 

0-,0232 
0,0145 
0,0010 
0,0790 

0,8900 

Álcool 
Hidratado 

0,4267 
0,0874 

0,5141 

0,5141 
0,0158 
0,00(11 
0,0265 
0,0107 

- 0,0089 
0,0790 
0,0327 

0,6700 

Gasolina 

o, 7537 
0,0186 
0,0010 
0,0232 
0,0145 

0,0790 

0,8_9 

TABELA V 

Preco da Nafta em 14-7-89 

Nafta para outros flns ............... tCz$ 0,56ZI/l 
Nafta para a Copene e Copersul. ...... M;Z$ O, 1314/L 
Nafta pára ã Petroquímica ............ t>CzS o, 1314/L 
Nafta para geração de gãs ............ NCzS O, 1039/l 
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TABELA VI 
Produção Bras i !eira de_ Mandioca 

cem 
_1985 

. 000 fone 1 adas ) 
ano 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19ª6 19~37 

Brasil 24.962 23.466 24.516 24.072 2J.848 21.466 23.125 25.621 23.500 

Nprdeste 13.381 11.566 

Fonte: Anuário_ Estatístico do Brasil- JAGI; 

Durante o discurso do Sr: Ney Mara- mação de massas populares entregues a sa-
nhão, ocupam, sucessivamente, éicadeira queS de lojas e mercados, foi só um passo. 
da presidência os Srs. Pompeu de Sousa, O que OcorreU em Venezuela e na Argentina 
3~ Secretário. Aureo Me/lo, Suplente de _ _ _fuLa penas o prelúdio do que poderá a conte
Secretário, e Nelson Carheiro, Presidente cer, em escala maior e com seqüelaS sociais 

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

O SR. JQTAHY MAGALHÃES (PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores, a crise da dívida exter
na na América Latina, que vem se agravando 
desde 1982, deu, no prim~iro semestre do 
ano, dois sinais .das. forças explosivas que está 
engendrando perigosamente_ no seu bojo, -

O primeiro foi a 28 de_ fevereiro, na Vene
zuela. As multidões saíram às ruas de Caracas 
aos gritos de "Ninguém aguenta mais", numa 
reação a aumentos de preços. ApóS dez dias 
de tumultos, o país fazia uma triste contabi
lidade: 300 mortos, milhares de feridos, três 
mil lojas e armazéns saqueados e a suspensão 
das garantias constitucionais e decr~tação de 
estado de sítio. 

A centelha. que detonou a explosão popular 
foi o aumento de preços. uma das exigências 
do FMI para endossar novos· empréstimos, ne
cessários ao pagamento dos serviços de uma 
colossal dívida externa 

O explosivo, no entanto, era a situação cria
da pela própria dívida de 33 bilhões de dólares, 
que drenou para fora do país, nos dois últirnos 
anos, 25 bilhões de dólares em juros e amorti
zações. Acrescente-se uma evasão ilegal, acu
mulada no fmal de 1987 em 58 bilhões de 
doláres, o que daria de sobra para pagar toda 
a dívida externa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta rápida 
explanação do quadro económico da Vene
zuela mostra que o país, antes dos saques 
e quebra-quebra do povo enfurecido, vinha 
sendo brutalmente atingido por outro saque, 
o de suas rendas para o extêrior. 

O segundo sinal. ocorreu exatos frés meses 
depois, a 28 de maio, na Argentina. Vários 
dias de distúrbios e saques em Buenos Aires 
e nas maiores cidades do país deixaram um 
saldo de 14 mortos, oitenta feridos, dois mil 
detidos e a decretação de estado de sítio. 

Aqui, a centelha da revolta popular foi a 
disparada da hiperinflação, ao atingir em maio 
o índice de 78%. As classes de menor renda 
perderam de todo a sua capacidade de com
pra e foram compelidos, pela fome, à prática 
de pequenos furtos. Esfacelou-se, dessa for
ma, a escala de valores e o tecido social entroU 
em processo de deterioração. Daí para a for-

_ e políticas extremamente graves, em todo o 
Continente. O caldeirão de forças prestes a 
·explodir está pronto: a pressão de uma divida 
externa que, de 1982 a 1986, saltou de 320 
bilhões de dólares para 420 bilhões e que, 
no mesmo período •. drenou para fora do Contik 
nente 140 bilhões de dólares emju'i-os e amor
tizações. 
A~escente-se a isso uma evasão ilegal de 

recursos, acumulada nó final de 1987, da or
. O: em" de 243 bilhões.. d.e. dólares, computada 
-apenas a dos dez maiores devedores do Conti
nente, entre os quais, o México com 84 bilhões 
de dólares evadidos, a Venezuela com 58, a 
Argentina com 46 e o Brasil, o quarto em 
tamanho de recursos remetidos ilegalmente 
para o exterior;·com 31 bilhões de dólares. 
· Sr. Presidetilé, Srs. Senadores, nõ·epicentro 

dess.e caldeirãO de forças explosivas está o 
Brasil, com uma dívida de 121 bilhões de dóla
res. Para este ano está previsto o pagamento 
de 12 bilhões de dólares de serviço da dívida. 
Outro:;; tantos 12 bilhões de dólares, num cál
culo otimista, serão transferidos ilegalmente 
para contas bancárias no exterior. Acrescen
te-se, ãfnda, mais 3 bilhões de dólares que 
serão retirados pelas empresas multinacio
nais .. _ 

Dessa forma, o Brasil vai sofrer, este ano, 
urna sangrla de rendas estimada em quase· 
30 b_i.lhões de dólares. É esta a ·nossa contri
buíçáo para o áumeilto das riquezas dos paí
ses do Primeíro Mundo. A título de exemplo: 
n:o ano pasSado o Citibank contabilizou lucros 
de 7 4 7 milhões de dólares, dos quais 436 
milhões provieram do pagamento dos atrasa
dos àa dívida brasileira. Feitas as contas, 58% 
dos lucros do Gtibank, no ano passado, saí
ram das nossas magras economias. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, longe de nós 
fazer da dívida externa o bode expiatório para 
as nossa$ mazelas económicaS e sociais! Lon
ge de nós fechar os olhos à malversação dos 
nossos recursos públicos. NãQ podemos fugir 
de uma constatação imperiosa: antes de ser 
desfalcada pela transferência de recursos para 
o exterior, a nossa economia é dilapidada por 
interesses locais diversos. 

De um lado, o Estado Leviatã, interventor 
na economia e açambarcadOr das rendas na
cionais; perdulário, gasta mais do que arreca
_da; patrimonialista, adminiStra a res púbUca 
como uma ação entre amigos,. distribuindo 

favores e benesses aos amgos _do rei do mo
mento; fiSiológico, compra apoio polltrco com 
recursos públicos, segundo o princípio de que 
"é 'dando que se recebe"; paternalista, paga 
as contas de e:speculadores mal sucedidos; 
incompetehte, mantém uma administração 

- pública custosa e ineficiente, que mais des-
serve à naÇão. - - · 

Do outJ:o lado, um capitalismo mercantil 
mais interessado no ganho fácil da _especu
lação do que em investimentos nas atividades 
produtivas; arcaico, sem investir em tecnolo
gia, busçando o lucro na exploração preda
tória dos recursos naturais e da mão-de-obra 
barata; parasitário, dependente dos. Subsídios 
e favores do Estado; cartorial, dominado por 
grupos que buscam tratamento privilegiado 
para fugir dos rigores da livre concorrência 
e pôr-se a salvo doS risc-oS lrleientes~às ativida
des econômicas. 

São estes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
e muitos_outros os sorvedouros por onde so
mem os nossos recursos públicos. 

Mas nada disso nos impede de condenar 
a ·sangria das nossas rendas para o exterior. 
Trabalhamos! Produzimos a duras penas! Ex
portamos, com sacrificio do abastecimento in
terno e pagando altos subsídios para proteger 
os nossos produtos no mercado internacional 
protecionista! E, ao flfll, não nos sobram re
cursos para investir .no nosso desenvolvimen
to. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil foi 
· com muita séde ao pote dos recursos intema
cfónais que, na década de setenta, eram, con
junturalmente, abundantes e baratos. COm 

- eles se fez o _"milagre económico brasileiro". 
Construíraol~se grande"s usinas hidrelétricas; 
financiou-se a peso de ouro a construção de 
usinas atómicas; espalha-se_ por todo o País 
extensa malha de estradas asfaltadas; cobriu
se o T errltório Nacional com uma modema 
rede de teleçomunicações; cresceu a renda 
per cap/ta e inauguramos uma era de consu
mismo para as elites da sociedade. 

Parecia que o Brasil entrara de vez e em 
marcha batida no caminho do desenvolvimen
to. Chegamos à posição de oitava-econoniia 
do mundo. É verdade que, às custas de uma 
alta concentração de rendas no setor estatal 
e nas rnãos de agentes econõmicos privile
"giãdos-e às Custas da exacerbação das nossas 
distorções internas, como a de uma parcela 
da sociedade com o padrão de vida dos sue
cos, cercada pela massa reduzida às condi
ções de vida mais miseráveis dos países sub-
desenvolvidos. _ 

Sr. Presidente,-Srs. Senadores, o sonho do 
"rn.ilhagre económico" acabou cedo, quando 
chegaram as primeiras contas a pagar. Já erTl 
1979 os juros internacionais disparáraiTi, mo
vidos por medidas unilaterais dos paises_riCos. 
E, então,· a nossa divida cresceu escriturai~ 
mente nos livros de contabilidade dos nossos 
credores. De 55 bilhões, em 1979, saltou para 
11 f bilhões de dólares, em 1986. 

Nesse _período_ de sete anos foram pagos 
128 bilhões de dólares a titulo de serviços 
da dívida, assim discriminados: 70 bilhões em 
juros e 58 bilfJões em amortizações. No rnes-



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) Sábado 12 3823 

mo período entraram 80 bilhões de dólares 
na forma de empréstimos. o movimento de 
·capitais de riscos foi negativO; na Ordem de 
5 bilhões de dólares. E_ o saldo da balança 
comercial fof de 36 bilfiões ele dólares. Feitas 
as contas, o País pagou mais do que recebeu. 

O crescimento do déficit em conta Corrente 
marcou o fim do "milagre econômico". A par
tir de então cresceu o volume dos _emprés
timos anuais, não mais para inveStimentos nos 
setores inCra-estruturais e produtivos,. mas pa
ra o chamado rolamento da dívida. Aumen
tava-se a dívida para pagar dívida. Ficou_ co
nhecida na época o dito do Ministro Delfim 
Netto de que "As dívidas não são pagas, as 
dívidas são roladas". 

Eta CrenÇa geral que a politica de empurrar 
a divida com a barriga, conjugada com reajus
tes ha economia do País, bem como uma 
esperada queda dos juros internacionais, traría 
aos poucos o déficit em conta corrente a 
patamares civilizados. 

Mas, já em 1983, depots de o País assinar 
várias "cartas de intenções~ não cumpridas, 
descobriu-se a falácia de se pagar dívida com 
mais dívida. E, em I 984, o volume de emprés
timo sofreu uma queda abrupta de 12 bilhões 
de dólares, no ano anterior, para 7 bilhões 
de dólares. A queda continuou nos anos se
guintes e, em 1987, O País nã_o- conseguiu 
mais do que três bilhões de dólares. Enquanto 
isso, os selViços da dívida cresceram e, em 
1987, chegaram a mais de 20 bilhões de dó
lares. 

Sem o chamado "dinheiro novo " para o 
rolamento dos serviços da dívida, o Pais teve 
que bancar aqueles selViços com supJrvi~ 
de sua balança comercial. Até 1980, corri ra
zoável equilíbrio_ em sua conta corrente, graças 
à entrada do "dinheiro novo", o país podia 
dar-se o luxo de um saldo negativo na sua 
balança comercial. Mas, a partir de 1981, os 
superávJ1s foram crescendo de ano para ano 
e em 1987 chegavam a 11 bilhões de dólares; 
insuficientes, todavia, para o pagamento dos 
Serviços da dívida que superavam os 20 bi
lhões de dólares. 

Nestas condições, com suas reseJVas inter
nacionais consumidas rapidamente, o Pàís se 
viu obrigado a decretar a moratória. Saímos 
dela um ano depois em condições ainda mais 
desfavoráveis diante dos nossos credores. E 
hoje, estamos às vésperas de outra moratória, 
apesar de toda a nossa economia estar voltada 
para um único objetivo: a geração de supe
rávfts comerciais cada vei maiores para o pa
gamento dos selViços da dívida_._ 

Sr. Presidente, Srs. Sê:nadores, a ciise da 
dívida externa traz conseqüências perversas 
para a sociedade. Os investimentos cafram 
drasticamente. Não há recursos para promo
ver o _crescimento da economia; para recu
perar as estradas que estão a se deteriorar; 
para atender a uma crescente demanda de 
energia elétrica; para manter um padrão míni~ 
mo nas condições sanitárias e de assistênciã
médica à população. Caíram a Oferta de em
pregos e·o padrão de vida da população, redu
zindo a maoria a condições miseráveis de vida. 

A inflação fugiu do controle e as perspectivas 
de crescimento e-conómico se reduziram. 

Sr,Presid~nte, Srs. Senadores, eis a sitUação 
caótiCa e pfé~falimentar da nossa economia 
formal. Nessas condições, a poupança popu
lar toma caminhos próprios, longe do fisco 
e _do coritrole oficia[ · -

As pequenas e médias poupanças procu
ram a chamada economia informal ou subter
i"ãiiea;Cmde são investidas cO-rflboa margem 
de luCro e segurança, õride geram empregos 
e subempregos, absorvendo grande parte do 
~_edente da mão-de-obra não o~upada pela 
economia formal. 
_ A economi<J _informal serv~ _c:;:omo _amorte
cedor das terisões sociais provocadas pela cri
se econômlca. PrOmove, por efeitO capilar, um 
mín_imo de distribuição de renda, mantendo 
grãnde parte da população num patamar de 
subsJStê:naa._ 
- liãO -eXistem no -Brasil dãdãs precisos sobre 

a economia informal. Mas há indicadores de 
que ela está crescendo. Enquanto o IBGE cap
ta na economia formal claros sinais de redu
ção das atividéldes econômlcaS,-a Eletrobrás 
detecta aumento de consumo de energia elé
trica pelo setor produtivo. E o- nível de empre
gos se mantér'n -pelo menos estável, ou cres
cendo em algumas regiões <;ia país. Segundo 
estimativas recentes, a ec6no]Jlia informal 
movimenta i 00 bilhões de dO lares anUa'is, 
quase o total da nossa dívida externa. Todos _ 
esses recursos giram em emPreendimentos 
produtiVos ou comerciais sem nome, sem no
tas fi_scãis- -e sen_:t recolhlmeQ.to de- impostos 
e da contribuição pãra a Previdência. 

Outro caminho tomado pela poupança po
pular, para fugir da crise econômica, é a eva
são para o exterior, onde a perspectiva de juros 
de até 30% ao ano constitui atração irresistível. 
Calcula-se que este ano sairão ilegalmente de 
9 a 12 bilhões de dólares. Mas, este número 
pode ser bem maior, pois não há como con
trolar as mil formas e artifícios empregad_os 
na retirada ilegcil de dólares do País. 

Si". PreSiderite, SiS. SeriãdOres, Ounca foi se
gredo para ninguém a existência de contas 
clandestinas no exterior, mantidas por pessoas 
de maiores posses e até por funcionários do 

- Governo, 'cOmo relata a impreiisa no tocante 
a funcionáriO_$ do Itamaraty. Mas, esta prática 
ilegal, até Jecentemente, est_ava restrita a pe
Quenos drculos de pessoas milion'árias e com 
trânsito internaC'ionaJ. 

A chamada "lei do colarinho branco", se 
não impedia de todo a evasão de divisas, pelo 
menos a mantinha restrita àqueles pequenos 
círculos de privilegiados. 
-- Nos últimos anos, porém, a evas?Jo ilegal 
de dólares_ popularizou-se. Um crescente nú
mero de brasileiros vem procurando os mer
c~;~dos fin_~nce:iros mais segtii"os e mafs lucra
tivos dos Estados Unidos, da Europa e das 
Antilhas. 

A primeira causa da crescente evasão de 
dálores é, sem dúvida, a crise geral de confian
ça, após os seguidos Tracassos dos planos 
de saneamento da economia e as constantes 
demonstrações de incapacidade do GOverno 
em pôr termo ao descalabro administrativo. 

A essas causas internas, acrescente-se uma 
externa. Ao elevarem suas taxas de juro para 
corrigir desajustes fiscais os países credores 
aCabaram criando atratiVOS mUito_ [artes para 
os investidores dos países em desenvolvimen-
to.. ~ ~ ·~~ 

Uma terceira causa pode, ainda, ser ãpon
tada. Os bancos credores, como forma de co
brir possíveis prejuízos, participam ativamente 
do aliciamento de investidores e da transfe~ 
rência de reCursos para _o exterior. QJnforme 
informações da imPrenSa, algumas grandes 
instituiçOeS -credoras mantêm escritórios _em 
Nova Iorque, e mesmo em São Paulo e outras 
praças,_com funcionários especiais para aten
dei" clientes brasileiros_ interessados em fazer 
aplicações no exterior-. 

Sr. Presidet:tte, Srs. Sén~dores, o problema 
da evasão de divisas no Brasil é mais econô
mlco e político do que policial. 

PodeiriOs e devemos mandar a Polícia Fe
deral fechar as nossas fronteiras para impedir 
o contrabando de soja para o Paraguai, onde 
é trocada por dólares que tomam diretamente 
o caminho das contas bancárias nos chama
dos "paraísos fiscais". 

Podemos aplicar a "lei do calarinho branco" 
e fazer uma severa devassa fiscal nas empre
sas exportadoras que sÚbfaturam suas vendas 
no exterior ~ por lá deixam a gordO! diferença 
em dólares; ou nas empre~as importadoras 
que superfaturam as suas "compras e depo
sitam a diferença em contas clandestinas no 
exterior. -

Podemos e dev~mos man_dar pôr na cadeia 
os funcionários QUe',~ a -"trOco de comissões, 
fecham os olhos para esses crimes contra a 
economia nacional. 

Podemos e- de_vemOs apertar o cerco cOntra 
os criminosos do "colarinho branco" que em
barcam para o exterior com s_uas i-nalas cheias 
de dólares, _ 

Tudo isso _devemos fazer para punir crimi.:: 
nosos e para desestimular a prática de contra~ 
venções nO caif!pO financeir9 e econôm!cp: 

Mas, essas são medidas paliativas que não 
resolvem o problema. Devemos atacar as cau
sas mais profundas c:!a nossa crise, que são 
de ordem_ política e econôrnica. 

Sr. Presidente, Srs. _Senadores, a primeira 
medida deve ser de ordem política para restau
rar na sociedade civil a confiança nas institui
ções do País. 

Na raiz da crise de confiança estâ a prolon
gada e desastrada transição. Programada pe
Jos governos militares para ser "lenta e gra
dual", está, na verdade, selVindo para manter 
no poder os mesmos grupos arcaicos e fisioló
gicos que sempre infelicitaram ·o País. 

E_ as frustrações do_ povo vêm-se acumu
lando anos a fio, diante das constantes de
monstrações de incompetência, e inCapaci
dade do Governo em pôr termo aós desca
labros económicos e administrativos. 

Dessa forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
para que se possa tomar -medidas saneadoras 
da nossa economia, é ímpresándivel restãurar 
a confia·nça do povo. E neste ponto estamos 
em compasso de espera até o dia 15 de no-
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vembro, quando o povo irá ~anifestar nas 
urnas sua vontade. 

As próximas eleições constituem uma pos
gjbilidade de mudança, de retomada de hábi
tos mais democráticos nas relações políticas, 
sociais e econômica,s. Abrem carnfnhos para 
a retomada do desenvoMmento _çom_ justiça, 
que resgate da humilhação da fome e da misé
ria milhões de brasileiros. __ 

Urge que os homens mais esdarecidos _des
ta Nação, libertos do falso dilema esquerda 
versus direita, apareçam diante do povo com 
suas idéias, propostas e programas viáveis. 

É um direito do povo ter acesso a informa
ções verdadeiras sobre os problemas do País 
e sobre as soluções reais para os mesmos, 
a fim de que possa formar sua consciêncla 
e tornar de<:isão acertada na hora de depositar 
seu voto nas umas. 

Somente um governo progressista e mo
demo, com o respaldo dos votos da maioria 
dos brasileiros, poderá tomar medidas sanea
doras da nossa economia. A prlme[ra delas 
é acabar com o déficit público, o que exige 
medidas amargas, tais como: austeridade nos 
gastos, corte dos subsídios, de pessoal e das 
excessivas gorduras da máquina do Estado 
e das empresas públicas. 

Enfim, pôr ordem na economia interna, pa
ra restaurar a confiança dos investidores na
cionais _e internacionais e. assim_, poder o País 
retomar o seu dese_nvolvirnento. 

É preciso criar as condições internas para 
que aqueles brasileiros, que fugiram com suas 
poupanças para a economia subterrânea ou 
para os chamados "paraísos fiscais" no exte
rior, se sintam estimulados a trazê-las de volta 
ao sistema produtivo formal interno. 

A segunda medida de ordem económica 
que deverá ser tomada pelo próximo governo 
é a renegociação-da dívida externa de modo 
mais favorável aos nossos interesses. Precisa
mos, com urgência, de alívio no pagamento 
dos servidores da dívida. Precisamos ser liber
tos da obrigação de manter os altos supemvfts 
na balança comercial, com o sacriffdo do 
abastecimento interno, cpro__ª--- perda do pa
drão de vida do povo e com a redução drástica 
da nossa capacidade de importar os insumos 
indispensáveis ao nosso desenvolvimento 
económico, soçial __ e culturªl. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, o 
momento é propício para uma negociação 
da dívida, favorável aos nossos interesses. Há 
hoje, entre os credores, o consenso de que 
a dívida é impagável e que constitui alto rlsco 
para as instituições democráticas dos países 
devedores. 

O Plano Brady, do governo Bush, é uma 
primeira tentativa de alívio das pressões da 
dívida sobre as economias dos países do Ter
ceiro Mundo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o povo 
brasileiro superar o falso dilema entre o arcais
mo da direita e o _obscurantismo da esquerda 
radical e tiver a felicidade de eleger um gover~ 
nante esdarecido~odemo e progressista, é 
possível que se faça uma negociação da dlvida 
que permita a retomada dos investimentos e 
do desenvolvimento. -

E já é tempo para isso, pois a sociedade 
brasileira, sobretudo as classes mais pobres, 
está à beira da exaustão e dando sinais de 
perda de paciência. 

Passarei, agora, a tratar de dois assuntos, 
rapidamente, que não dizem respeito à dívida 
externa. 

Quero aproveitar a presença de V. Ex" Sena
_dor Nelson Carneiro,_ nesta Presidência, para 
transmitir um pedido, que já foi feito pessoal~ 
mente. Nós tivemos aqui no Senado a CoinfS~ 
são que tratou do Código de Defesa do ConSu~ 
midor, assunto no qual nós estamos atrasa
dos. A_ Constituição nos deu um prazo para 
apresentarmos o C6dig6 e esse prazo já está 
esgotado. Tive a oportunidade de presidir essa 
COmfSsão e apresentar um antiprojeto Para 
ser examinado, juntamente com outras pro
postas existentes no Senado. 

Disse sempre que o projeto não era meu. 
O prõjeto, quase na SUa totalidade, decorria 
do trabalho de uma Comissão criada pelo Mi
nistério da Justiça apenas com algumas modi
ficações sugeridas por rTiim. Portanto, não te
nho nenhuiTJa preocupação de pat~rnidade 
d~s~_projeto. Minha preocupaçáo era apenas 
a de que nós, no Senado, cumpríssemos com 
a nossa obrigação de aprovar uma proposta 
de Código de Defesa do· Consumidor. E nós 
o fizemos na Comissão. Não sei se a única, 
mas pelo menos foi das poucas que não pedi
ram_ prorrogação de prazo para a conc:lusão 
de seus trabalhos. Com a ajuda do Relator, 
senadOr Dirceu CarneirO, dos Sub-Relatores 
Iram Saraiva, Gerson Gárnata e Mauro Borges 
e a presença de alguns Srs. Senadores que 
acompanham aquela Comissão, votamos, 
dentro_do prazo, na Comissão, as conclusões 
finais. E esse projeto do Código de Defesã 
do Consumidor está para vir para o Plenário. 

Foi criada uma Comissão .Mista para tratar 
também desse assunto. E quando foi criada 
a_CoriiiSsão Mista, V. Ex" parece que declarou 
qUe todos os projetas que estavam em trami
tação seriam enviados para essa COmissão 
Mista. 

Agora, o meu apelo a V. Ex' ê no sentido 
de que traga, conforme nosso Regimento, a 
proposta do Senado para deliberação do Ple
~ario, e a proposta aprooada pelo Plenário se
rá, entâo, levada à Cõrilissão Mista, porque 
nada impede que isso ocorra. Apenas peço 
isto porque, ihfelizmehte, não acredito que seja 
feito com rapidez esse trabalho da Comissão 
Mista, porque sei quantos convites recebi para 
participar de debates em diversos Estados do 
Brasil a respeito deste assunto. Corno estava 
p_~cupado com. o prªzo, ouvi_ na Coniis~o 
as manifestações de técnicqs, juristas e repre
sentantes _de diversas áreas e, atendi a todos 
que me procuraram. Sei que os debates serSo 
prolongados e o período eleitoral determinará 
a prõ!TOQação dos trabalhos para o próximo 
ano. A minha pre!)cupação é a de cumprir 
com â nossa obrigaçáo no menor prazo pos· 
sível. 

A_gora, gostaria que o Senado cumprisse 
com a sua missão, formalizasse seu compro· 
misso com a sociedade, votando esse projeto 

_no ptenário. Se a Corrussão Mista resolver de 

uma vez -por tOdas e rapidamente, ótimo! Se 
demorar mais de um ano, teremos cumprido 
com a hqssa _ Qbrigação. Fizemos isso ·coin 
a Lei de Greve. Votamos aqui a Lei de Greve, 
no Senado, depois foi modifiCada, rriaS --não 
fugimos à nossa obrigação. E o Se:na-oo tem 
agido assim. 

Infelizmente, muitas das nossas prop-ostas 
são Ígnoradas na outra Casa. Não são levadas 
em consideração,-não sãO debatidas, não são 
votadas as propostas dos Srs. SenadOres apro
vadas _aqui, no Senado. Tive --ª-oportunidade 
de transmitir is_so ao Vice-Presidente, em exer
cício, da Câinaréi, a ·um doS ViC:ewUderes do 
meu Partido na Câmara e ao Diretor da Câma
ra: aqlli temos votado muitos projetas que vêm 
da Câmara; mas infelizmente, as propostas 
dos Senadores, que vão para a outra Casa 
aprovadas pelo Senado, não estão seri.do mo
tivo de deliberação. 

St~ Pi"eSiâente, meu primeiro apelo é este: 
de votannos aqui, no Plenário, as conclusões 
do trabalho da Comissão que eraborou a pro
posta do Código de Defesa do Corisumidor. 

O segundO assunto que eu gostaria de abor
dar rapidamente diz respeito ad pfOnunCía
mento do meu Uder, Senador Ronan Tito. 

S. Ex~ tem razão quando fala contra as acu
sações levianas, Isso tem sido uma constante 
na vida pública, essas acusações contra com
panheiros, contra os homens públicos. A im
punidade que existe neste País cria condições 
pata isto, porque o denunciante também deve
ria ser Punido quando a denúncia fosse com
provadamente leviana. Mas nem o denuncian
te e punido, nem o .acusado, quandQ_ respon
sáveJ, tafDbém é punido. Neste País campeia 
a impunidade, e por isso vemos aí, a cada 
inStante, a repetição de fatos como este. 

Então, se _me solidarizo com o meu Líder_ 
na sua manifestação veeinente contra supos
tas acusações levianas, também acho que as 
CP! que aqui ocorrem, que enviaram para o 
Ministério Público as suas conclusões, não po
dem ter suas conclusões levianamente trata
das pelo Executivo, ou até pelo Judiciário, que 
não levam a sério as acusações, as informa
ções e as documentações que constam do 
relatório da Comissão e que lhes são enviadas 
através dª Procuradoria:Geral da República, 
e não chega_rn ao final da apuração dos fatos 
apontados, para depois algunS dizerem que 
a leviandade parte da CP! e levam _à descrencra 
os trabalhos que as comlssões do Congresso 
realizam. 

Não, no caso da CP! da Corrupção envia
mos as conclusões para o Ministério Público 
de acordo com as novas norrnas constitucio
nais e, infelizmente, esseS-proCessos estão lo
dos parados lá ou, segundo eles afirmam, em 
órgãos do Judiciário, 
-Tive -a -oportunidade de pessoalmente per

guntar aos representantes da Procuradoria 
que aqui estiveram, como o Dr. Pertence, 
quando foi sabatinado na Comissã-o de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, quando de sua 
indicação para o Supremo Tribunal Fideral, 
onde estavam esses processos - e cito um 
caso meu, -pessoal - e a denúncia que fiz, 
o pedido q~e -~ para procesSar w:n Ministro 
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de Estado que me tinha ofendido. e até hoje 
o proce·sso está sendo examinado na Procura· 
daria, sem que respeitem os direitos de um 
Senador. -

Aí está a impunidade que leva à leviandade, 
porque, se as acusações sérias fossem trata
das seriamente, apurados os casos_até o final 
e punidos os responsáveis, não veríamos tan
tas denúncias que são feltas levianamente, 
porque o leviano também teria que ser respon· 
sabilizado pelo mal que fez àquele que foi in
justamente acusado. No Brasil pouco se faz 
para diminuir a impunidade. 

O Sr. Mauro Benevides -Permite-me 
V. E:(!' riobre Senador Jutahy Magalhães? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 
prazer, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena· 
dor Jutahy MagaJhães. V. Ex'!' se ree_orta esped· 
ficam ente às Comissões -Parlamentares de In~ 
quérito que, depois de atuarem na apuração 
de fatos delituosos, apresentam suas __ condu~ 
sõeS e estas são encaminhadas para o proce~ 
dimento judicial cabível, através do Ministério 
Público. Lembro a V. Ex" que não apenas as 
CPI têm essa prerrogativa de apuraçáo de fatos 
e de dar seguimento de suas conclusões para 
que o Ministério Público se encarregue de ofe
recer a denúncia prevista na legislação ordiriá
ria. Recordo para V. Ex~ e o Plenário, neste 
instante, que também a Comissão de Fiscali
zação e Controle, com base na lei que as insti
tuiu, tanto a da Cânilmi dos Deputados ~orno 
a do Senado Federal, tem idêntica prerroga
tiva. Concluído_ o trabalho- de fiscalização, se 
dele decorrer a incriminação de pessoas, diri
gentes de órgãos da Administração Direta ou 
fndireta, chanceladas essas conclusões pelo 
Plenário, caberá ao Senado Federal ou à Câ
mara dos Deputados encaminhar a matéria 
ao Ministério Público para o procedimento 
previsto, neste caso, já na legiSlação ordináriã. 
Então, aíspomos desses dois instrumentos 
que, se eficazmente utilizados, poderiam ga
rantir a nossa sintonia perfeita com esse an
seio, que é generalizado hoje, de se resguadar 
o interesse público, de se preservar o dinheiro 
público e se punir aqueles que são respon
sáveis pela malversação dess_es recursos. Por
tanto, se V. Ex• elegeu, neste momento, como 
um instituto adequado nesse trabalho de fisca-. 
Uzaç:ão, as CPl - que o são, não há_ dúvida 
-, lembro a V. Ex? que também a Comissão 
de Fiscalização e Controle da Câma"ra dos De
putados e a do Senado Federal, ambas, pos
suem idêntico poder e ut11izar-se-ão do Minis
tério Público para que- os culpados recebam 
a sanção merecida. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Nobre 
Senador Mauro Benevides, quando falei das 
CPJ, foi porque a chamada CP! da Corrupção 
fora citada no pronunciamento do Senador 
Ronan Tito. Não fui signatár1o da ffiedida prà
posta que foi enViada à Câmara dos Deputa
dos, porque achei que não deveria ser esta 
a tramitação-._- Discordei da maioria dos meus 
companheiros. No entanto, _o que está no Mi-

nistêrio Público tem a minha assinatura tam· 
bém. 

Agora, V. Ex• lembra a Comissão de _Fiscali
zat;a-o e ~Controle. Lutamos m-uito, quando foi 
aqui modificado o nosso Regimento Interno 
e adaptado à nova Constituição, para que fos
se mantida a existência da Comissão de Fisca
lização_e_-Controle, porque tecnicamente havia 
razão para desejar a sua permanência, já que 
todas as Comissões hoje têm o poder de fisca
lização. Havia, pois, tecnicamente, a idéia de 
que não sefia necessário mantermos a exis· 
tência da Comissão de FisCalizaÇão e Con
trole,já que todas as outras Comissões tinham 
esse poder. Entretanto, defendi a tese de que, 
até_como exemplo, deveriamos manter no Se

_Dado a Comissão de Fiscalização e Controle, 
para mostrar que esU3vamos aqui com uma 
Comissão para exercer aquele maior poder, 
que temos - e V. Ex~ teve muita participação 
nesse_ episódio -; o dã fiscalização dos atas 
do Poder Executivo_. V. ~ tem razão. Hoje, 
todas as Comissões podem encaminhar seus 
processos para o Ministério Público. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
- Esclareço _a V. Ex" que na Ordem do Dia 
de hoje figura, entre o_s projetas que deverão 
ser votados na próxima quarta-feira, o Projeto 
de Lei do Senado n9 97, de Ié89- CódiQo
do Consumidor. 

Se, porém, surgirem emendas quando esse 
projeto vier a Plenário, teremos que enviá-lo 
como se encontra. com as emendas da Co
missão Mista do Congresso. Se, porém, for 
aprovado como ve.i_o, se_ veio diretamente, na
da impede que um continue correndo aqui 
e o outro, lá, se surgirem emendas. De qual
quer forma a contribuição -_do Senado será 
dada, seja em termos _definitivos, seja com 
as emendas que forem apresentadas em Ple
nário. 

Quanto à segunda parte, _acredito - não 
tive a honra de ouvir o discurso do nobre Sena
dor Ronan Tito, porquanto estava convocado 
para uma sessão de instalação ·da Comissão 
do Cenfenário da República; no entanto, como 
foi lembrado aqui, hoje, as. ComiSsões de In
quérito remetem_di(e_taffi_e_nte aO Ministério Pú
blico as suas conclusões, quando essas Co
missões entendem que há algum crime a apu
rar. 

Foi notiCiado o resumo das conclusões des
ta Comissão, resumo cuja autenticidade ne
nhum de nós pode atestar. De qualquer forma, 
quem dirá da responsabilidade ou não dos 
apontados, e não indiciados como responsá
veis por ação OJ..l omissão, será o Ministério 
Públic;_o; __ nâQ item_o_s julgá-los. 

Antigamente, as Comissões de Inquérito en
viavam as suas deliberaçõ_es para a aprovação -
do Plenário. A Constituição deu autonomia a 
essas Comissõês, como deu às Comissões 
de Fiscalização Financeira. _ 

De modo que o Plenário do Senado não 
é responsável pelas conclusões daquela Co
missão, embora resulte do trabalho, como 

sempre cuidadoso, dos Membros que a inte· 
gram. 

Eram estes os esclarecimentos que a Mesa 
deveria dar, _e-m face do discurso do nobre 
Senador Jutahy Magalhães, mesmo porque 
não é o Senado_ que se está rnanifestando, 
como _um Coi'po, -Sobre possíveis irregulari~ 
dades e a responsabilidade por essas irregula
ridades, e uma Comissão do Senado, na forma 

_ constitucional, pode enviar _díretamente suas 
conclusões ao Poder Judiciário. 

Esperamos que, desta vez, e nas outras_ ve
zes que se segUirem, o Poder Judiciário cum
pra o seu dever. Nós, do Legislativo, cumpri
mos o nosso. Càbe ao Poder Judiciário enca
minhar, ou não, as denúncias, se eSsas denún~ 
d1s tiver:ern embasamento capaz de justificar 
o oferecimento de um procedimento judicial 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do o~ador.) --Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. ___ -

Os pi'onunci.ilmentos desia manhã , nesta: 
Casa, doS eminentes Colegas que me aritece
deram, foram, de certa forma, pronunciamen
tos que corresponderiam ao que chamaria de 
"uma corregedoria da midia". 

Quase todos nós vimos à Tribuna, nesta 
tnanhã, para refutar, explicar, esclarecer algu~ 
mas notícias que ocorreram e que su-rglram 
na imprensa falada e escrita, no decorrer desta 
semana. 

t noss_o propósito, nesta manhã, falar de 
maneira um tanto- _singelél, até perfunctória, 
sobre o SUDS-- Sistema único de Sãúde, 
que venho acompanhando desde a sua cria
ção e inStalação, e que, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não disse berTI a que veio afiós 
a promulgação da nossa_Constituição e a sua 
criação definitiva. 

Hoje, pela manhã, ao receber o Jornal do 
Bmsü, encontrei-me com este artigo: 

SANGRIA NA VERBA DQ SUDS 

SEM FISCALIZAÇÃO, DINHEIRO SE 
_ !'~DE 

EM VÃRIOS ESTADOS 

Ricardo .Miranda Filho 
Brasília- O Tribunal de Contas da 

União (TCU) enviou aos Ministros da Pre
vidência e Assistência SodaÍ, Jader Bar
b.:ilho, e da Saúde, Seigo Tsuzuki, um 
minucioso relatório onde aponta irregula
ridades na aplicação de recursos do Siste
ma Unificado e Descentralizado de Saúde 
(Suds) por prefeituras das capitais e se
cretarias_ de Saúde de 12 estados. Entre 
aS irregularidades, o TCU.verificou a apli
cação ilegal de recursos do sistema no 
me~do financeiro pelo então secretário 
de Saúde e do Meio Ambiente do Rio 
Grande__ do Sul, Antenor Ferrari, e a reali
zação de despesas sem dotação orça
mentária pelo ex-prefeito de Porto Alegre. 
Alceu Collares. 
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A M.inistra do TCU, Élvia Lordello Cas
tello Branco, relatara do processo, culpou 
pelas irregularidades "a precariedade de 
ftScalização sobre a: ex,ecuçãCrdesSes Cbnw 
vênios pelos órgãos repassadores dos re
cursos: o lnamps e o Ministério da Saú
de". Segundo ela, as mesmas irregula-

-manas, após a leitura do relatório, o presi
d_ente do Inamps, José de Ribamar Pinto 
s-errao, terá de explicar as irregularidades. 

~-7 ç:m seguida, os servidores apontados Tias_ 
-irregularidades serão-ouvidos em audiên-
-cia. 

ridade_s eYidendadas nas prefeituras das Sr. Presidente, Srs. Senãdores. Nascido _em 
capitais deve ocorrer nas prefeituras me- julho· de 1987 dQ_ consenso dos sanitaristas 
nores, onde há poucos recursos huma- brasileiros, o Sistema ÚnicO de Saúde (SUDS) 
nos e materiais. Nas sete páginas do seu vem enfrentando, ao longo aestes dois anos, 
parecer, o !CU aporita irregularidades nos umi) Séjje de obstáculos-que tradiciorialmente 
escritórios regionais do lnamps, nas se~ impedem qUe a nõssa j,opulação tenha um 
cretarias estaduais de Saúde e em prefei~ atendinlenio rhédico~hOspitalar digno. Apesar 
turas dos estados de Alagoas, Ceará, ES· disso, neste curto período - curto porque 
pirito Santo, Go!ás~_Mãfanb_ãQ,_Mato Gros- se trata -de cõmbcCi:té"r Uma mentalidade arrai-
so do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, gada -já foi possível constatar uma melho- -
Santa Catarina, Sergfi5e e São PaUlo. ria~digo eu - sensível no- setor de Saúde em 

Erii seu-relatório, o TCU destaca o caso vár:los Estados dà Federação. 
da Secretaria de Saúde e do Meio Am- Este sistema de saúde, posteriormente con:-_ 
biente do Rio Gran-de do Sul, que recebeu firmado pela Coilstitulção promu1gada em ou-
verbas de Cz.$' 2,89 bilhões até agosto tubro do ano~ passado, como me referi no iní-
do ano passado. Parte dos recursos foi cio do meu Pronunciamento é, sem dúvida, 
desviada ilegalmente pelo então secre· uma grande conqui_stà âo ~pov(Y brasileiro. 
táriO Antenor Ferr"ari para aplicação no Mesmo assim, continua a ·sofrer O desga-ste 
mercado fmanceiro através do Baricô Me- decorrente daqueles problemas que sempre 
ridional do Brasil, além de movimenta- aflfgiram quem se preocupa com o setor. Ou 
ções através do Banco do Estado do B:io seja, com o setor de saúde do povo brasileiro. 
Grande do Sul (Banrisul.) Ainda nesta se- Além de tudo isso, temos de apontar como 
cretaria, as verbas do Suds foram _usadas um -doS m_afQJ;"e_S TlifniigõS~-se--não o mãiõr, --
para o pagamento de gratificações, con- - do SUDS, o atras_o_ sistemático na remessa 
cessões de diárias e_ aquisições de mate- _ de parcelas de recursos da União para os Esta-
riais diversos por servidores do estado. dos. Este atraso tem ficado, segundo denúncia 

O ex-prefeito- de Porto Alegre, Alceu de Secretários Estaduais de Saúde, sempre 
Collares, é apontado no inesmo relatório ebtr~ trê:S_ciu quatro meses, gerando uma série 
comotendo_usadopartedaverbadeCz$- -quase fnfinita de problemas, entre os quais 
I 60 milhões que recebeu até agosto do so_bre$--ªi o fechamento de postos de atendi-
ano passado para o Suds em aplicações mente médi_copor absolutã-falta de material 
no Banrisul, além de realizar despesas de limpeza e medicamentos·, 
sem dotaçã_o_or_çamentária. Outros dois É de estarrecer um Qepoimento com esse 
prefeitos de municípios gaúchos, José Conteúdo. É preciso, portanto, Sr. Presidente 
Haidar Farret, de Santa Maria, e Carlos _ e Srs. Senadores, acabar logo com o contu-
Giacomazzi, de CanOaS, engordaram a lis· maz ãtràso no envio de recursos para os Esta-
ta de irregularidades com desvios de ver- dos. E eu perguntO:- Onde fica retido ·esse di-
bas do Suds para o pagamento de isono- nheiro? Precisamos saber por que estas ver.: 
mias sa1ariais em suas -cidades,_ deixan_do bas, às vezeS. só chegam aos Estados depois 
de providenci;;ir_registros dos recursos re- que sefviçôs essenciais tiveram de- ser desati-
cebldos e realizar planos de sua aplica- vades por absoluta irresponsabilidade de fun-
ção. Foram repassados para o. Rio Gran- cfonamentõ, - -
de do Sul até agosto de 1988 recürsos Esse repasse de verb_as_tem de ser agilizado, 
originários dos Ministérios da Saúde e mesmo que para issO o- Governo tenha de 
Previdência no total de Cz$ 3 bilhões. lançar mão de recursos inclusive de outras 

Alistadeirregularidades,porém,émui· áreas, porque nada é mais importante que 
to mais ampla nos demais estados. Nos uma vida humana. Nenhuma justificativa bu-
escrltórios regiOnais do ln2nrips fofaiiiVE:- - - roCfáfica para este atraso pode eximir de cu1pa 
rificadas concessões de recursos sem . aqueles que serão os responsáveis diretos pela 
planos de aplicação e cessão de bens _morte de determinadas pessoas, nos Estados, 
móveis e imóVeis do lnamps sem inven- por falta de assistência médica. 
tário e termo de cessão. Nas secretarias Como contribUição pessoal, gostaríamos de 
estaduais de Saúde, constatou-se a apli- deixar aqui uma alternativa que poderia levar 
cação de recursos no mercado financeiro à superação do problema dos repasses. Acre-
em bancos não ofidais e títulos que não ditamos que as verbas da União para a saúde 
eram do Tesouro Nacional, transferên- devem ser distribuídas nos mesmos moldes 
cias de recursos do Suds para entidades -do atual Fundo de Participa-ção dos Estados 
privadas e hospitais administradas por e Municípios, ou seja, com os recursos aloéa
terceiros, contratação de pessoal sem --dos na parte de Seguridade Social ao--orça
concurso público, aquisição de bens de rnento da União, já com as datas para o repas
firrnas não vencedoras de licitação, paga- se previsto. 
mentes antecipados de despesas, entre O atraso se dá também porque existe, hoje, 
outras irreflularidades. Dentro de duas se- exigência de preStação trimestral de contas 

---------------

por parte do-;. Estados. Esta prestaç_ão de con
tas, ao·ser feita nos Estados, e ao ser analisada 
em Brasília, atrasa todo o sistema: elabora-_se 

· isso no seu Estado e vem para Brasilia. Imagi
nem, Sr. Presi.derite, Srs. Senadores, ;o (Jue 
significa isso em temias de demo~a de aPre
ciação, de julgamento. Mais lógico seria, _en
tão, cteio eu, se fosse feita diretamente êio 
Tribunãl de ConiaS dOS re-spectivos Estados. 

lgualniente lesiva para a concretização do 
Sistema Único de_ Saúde tem sido_a_ atitude. 
de certo_s governadores que não têm cum
prido com sua parte no sistema, ao se recusa
rem a aumentar a percentagem de recursos 
destinados à saúde. 

Em inatéria da edição de 2 de julho, o (Qr
relo Brazl1ieiJse infoiTna_que o Estado de Minas 
Get-âiS; por exemplo, inveSte apenaS 1 ;28 pOr 
Cento do seu orçamento em saúde, quando 
·este índice deveria ser da ordem de 13 por 
cento. Diz o rriesnlo jõrnal ainda, que em Ala· 
goas a situação é pior ainda já que ·a Esfado 
"está há 19 meses sem aplicar um centavo 
noSUDS". 

No que se refere aos Estados, achamos que 
todos deveriam _ter um índice mfnim_o de s_eu 
orçamento dedicado ao s'etor de saúde, tam
bém c-om repasse automáticO aos rriunicíPios. 
dentro de critérios técnicos-, para: evitar o ne
fcisto rrianeJo PolíticO destas verbas destinadas 
às prefeituraS: . _ · . -

Sr. Ptesidente;-srs: Senaâores, ninguém 
desconhece a situação pré-falirrientar áa qwi-
se totalidade dos nossos Estados, fi-uto de 
uma Política centralizadora que foi mantida 
por muito tempo neste País, mas sabemos 
também que a saúde deve ser área prioritária 
em qualquer adminiStração pública, ainda que
com o sacrifício de outros setores. 

A mudança de meritalidade contida- na filo
. sofia dO SUDS - ou seja, a passagem do 
centralismo clientelista, burocrático e desu
mano para a descentralização, marca dos_tem
pos modernos _,.:.. tem que se dar _no menor 
prãzo possível, Já que assim o determina ·a 
nova Constituição e assim o exige o nosso 
povo. Sabemos, no entanto, qUe esta mudan
ça abala -privilégiOs e contraria interesSes me
nores:- O ddadão brasileiro, que sofreu um 
acel€!rãdo processo de amadurecimento polí
tico durante a feitura da Coristituição; não vai 
rrials - tenho certeza - compaCtuar com 
afaltàã€ SenSffii1iaãde-daqueleS qUe riáo recó~ 
nhecem a saúde como bem principal do _ser 
humario, riem com os tecnocratas que dese-
jam boicotar um__a conquista da importância 
doSUDS. . . . -

Era o (ju~- tinhil a dizer, Si-._ Presíd€!-rite e 
Srs. Senadores. (Muito Bem! Péilinas.) -

Durante o discurso do Sr. Francisco 
Rol/emberg, o Sr. Nelson Carneiro, Presi
dente, deixa a cadeira da preSidêhcia,_ que 
é ocupada pelo Sr. Pompeu de SOuSa, 
Terceiro Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nôbre ser:iador Mau
ro Benevides.. 

O SR. MA(JRO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
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são do orador.) -St. Presidente, Srs. Senado
res, desejo registrar, da Tribuna do Senado 
Federal, o transcurso, ontem, do sexagésimo 
aniversário de fundação da Federação das As
sociações do Comércio, Indústria e Agricultura 
do Ceará- Facic. __ -

Entidade das mais prestigiosas, com assina
lados serviços prestados ao nosso Estado e 
ao Nordeste, presidida pelo industrial Raimun
do Viana, o tradicional sodalício congrega na 
sua Diretoria os mais conceituados líderes de 
nossas atividades económicas,_ sendo C? plená
rio obrigatório de. _discussões em tomo das 
questões mais palpitantes ligadas ao interesse 
do Pais. 

Como seus Vice-Prestdentes alinham-se, 
por preceituação estatutária, os ~residentes 
das várias Federações do Comércio Ataca
dista e Varejista, _das Indústrias, da Agricultura, 
dos Lojistas e dos Exportadores, que oferecem 
um imenso suporte de apoio às decisões que 
ali são adotadas. 

No passado, figuras como Diogo VitaJ de 
Siqueira, Antônio Fiúza Pequeno, Franklin 
Monteiro Gondim, Jú1io Rodrigues e Oóvis Ar
rais Maia, dentre outros, atuaram empenha
darnente para situar a Fade como órgão a 
serviço_ das legítimas aspirações da Região 
nordestina. 

Falando a veículos de comunicação social 
editados em Fortaleza, ressalta. sobre a trans
corrência do magno evento, o Presidente Rai
mundo Vianna: 

"Ao lonso desses 60 anos, a Fade con
tribuiu, sem a menor sombra de dúvida, 
em todos os segmentos da sociedade. 
Neste sentido, a entidade teve decisiva 
participação em-diversos projetas que be
neficiaram O Estado, entre eles a vinda 
da energia de Paulo Afonso, cóncretlzada 
no Governo Vl.rgüio TávOra,-õ Porto do 
Mucuripe, a construção do Or6s, a im
plantação do ICM, que teve_no Jornalista 
José Nascimento, um-dos assessores da 
entidade, defensor dos mais destacados~" 

Quando o Congresso deliberoU,_ em maiO 
passado, sobre o Decreto-Lei no 2.452/88, que 
dispunha sobre as Zonas de Processamento 
de Exportação, a Facic endereçou~i-iie longo 
telex, emprestando entusiástica solidariedade 
à luta que empreendi em favor da implantação
desse instituto aduaneiro no Norte e Nordeste 
do País. 

Guardo, a1iás. no meu arquivO, aquela sign[~ 
ficativa mensagem, assinada também, pelo Li~ 
der Jeovah Damasceno, Presidente do _CDL 
de Fortaleza; par Osvaldo Dantas, dirigente 
máximo da Associação Comercial, e Lulz Este
ves Neto, Presidente da Federação das lndús
bias do Ceará, testemunhando o reconheCI
mento pela vitória que conseguimos no âm
bito do Parlamento brasileiro. 

Mais recentemente, ao apreciar o Fundo 
Constituciona.I que l'egulainenta O art. 159 da 
Carta Magna, novamente a Fade envidou es
forços junto a mim, Relator da matéria, para 
que não se descaracterizasse a intençáo do 
Consb1ufnte -em favorecer-o setor proâutivO 
do chamado Polígono das Secas. 

Trata-se, Sr. Presidente, de uma associação 
idónea que se credenciou ao respeito e à ad

- mlração dos nossos coestaduanos. 
Por issO, entendi de meu dever homenagear 

a Fade pelos s_eus 60 anos de profícua existên
cia, fazendo votos para que a sua trajetória 
c.ontinue a ser marcada pelo propósito inaba
lável de defender todas as causas que se iden
tifiquem com os mais justos anseios da gente 
nordestina. 

Erã""qué tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito -
bem!) 

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

Calmon. -

O~R. JOÃO CALMON (PMDB - ES. 
PronUncia o seguinte discurso.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, não é possível cami
nhar com· seguranÇ:a-sObre um terreno sem 
conhecê-lo. Quem allda no escuro está arris-

-cada a tropeçar e perder o seu rumo, enquanto 
tateia em busca do caminho certo. Por isso, 
conhecer a realidade é uma das condições 
essenciais para que a legislação e as políticas 
públicas em geral atinjam objetivos corretos. 
E o instrumento por excelência para conhe~ 
cermos o chão onde pisamos é a pesquisa 
cientifica. 

Uma_ contribuição neste sentido acaba de 
nos ser remetida pela Assessoria desta Casa. 
Trata-se de um interessante trabalho que pro
-cura responder às seguintes perguntas: em 
que condições os jovens ingressam no traba
lho? Qua1 a participação da escola e de outras 
instituiÇões na sua orientação? Quais as varia
ções segundo o sexo e -o nível sócio-econ6-
rnic.o dos_jovens? 

Essa -pe.s-qujsa financiada pé lo Ministério da 
Educação e pela Sociedade Brasileira de Edu~ 
cação Comparada, focaliza um grupo de jo
vens empregados no comércio e serviços do 
Distrito Federal, analisando a sua trajetória 
educacional e ocupacional. Dentre os seus re
sultados, destaca-se que o_s jovens entram ce
do no mercado de trabalho, como a popu
lação brasileira em geral, prejudicando muitas 
Vezé; a continuidade dos seus estudos escola
res. Não foi, porém, qualquer trabalho que 
pi'êjudic-ou Sua vida iia escola, mas, sim, as 
atividades como biscateiros, no_setor informal, 
que não ofereciam segurança e ocupavam 
elevado número .de horas por semana. O tra-

-_ ba1h0 assalariado, com carteira profissional 
assinada, chegou a ser um incentivo e um 
meio de financiar a escolarizaçáQ. 

O maiS grave, porém, o que mais preocupa 
a quem se interessa pela educação nacional. 
é que estes jovens ingréssaram no trabalt:to 
Completamente às escuras. Em sua quase tO
talidade, foi à famíUÇt que os ajudou a procurar 
traba1ho ou emprego, além de oportunidades 

__ de formação profissiona1. A escola para eles 
não o(erece_u orientação e preparo, a não ser 
em raros casoS.Assjm mesmo, os cursol;i pro
fissionalizantes ministrados pela rede escolar 
foram muito mal reputados tanto por empre
gados como por empregadores. 

Não se espera, é claro, que a escola ofereça 
a cada um o treinamento necess_ário a uma 

ocupação. Ao contrário, em muitos casos o 
treinamento em serviço se revelou um meio 
eficaz de aprendizado do trabalho, transfor
mando _a empresa numa importante _agência 
de qualificação. Mas o pior é que, sem qual
quer esclarecimento, sem consciência clara 
da relevância do momento de entrada no 
mundo do trabalho, estes jovens se sentiram 
perdidos e procuraram a primeira oportuni· 
dªQe de trab_alho que lhes surgiu ao alcance 
das mãos. Da es(:ola a contribuição que res
tou, embora com restrições à sua qualidade, 
foi a educação geral, que lhes serviu de base 
para aprender o trabalho, às vezes em cursos 
pagos às suas próprias custas. 

Se isso serve de consolo, c> autor frisa que 
em inúmeras sociedades a situação do jovem 
ao começar a trabalhar tende a ser muito pe
nosa. Neste contexto são mais onerosas as 
pessoas de condições sódo-econômicas mo
destas e os habitantes das áreas rurais e _dos 
países meno,s desenvolvidos. Por isso mesmo; 
o autor nota que existe nas sociedades uma 
estratificação por idade, além de outros crité
rios. E_chega mesmo a indagar se estas expe
riências difíceis representam uma-espécie de 
rito de passagem, ta1 a freqüência com que 
os jovens têm de se .s_ubmeter ao trabalho 
em condições penosas e de inferioridade. 

Informações como as que apreset1tamoS 
nos levam a ponderar seriamente sobre as 
transformações necessárias _à nossa educa
ção, sobretvdo no" que tange à futura Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Pre
cisamos de uma escola que ensine com com
petência e que ofereça aos _seus alunos os 
recursos rrecessários para enfrentar a vida lá 
fora. Para tanto, os sistemas _de ensino neces
sitam de meios financeiros e de aproveitá-los 
bem. Só desta forma poderão eles desenvolver 
as potencialidades humanas, para que pos
sam se transformar em frutos úteis para os 
Indivíduos e a sociedade. 

Ne:sta oportunidade. desejo destacar que o 
- estudo referido é de autoria do Professor Cân

dido Alberto G-omes, AsSessor Legislativo da 
Comissão de Educação desta Casa. Sua mo-
nografia foi apresentada recentemente no VII 
CongressO-Mundial de Educação Comparada, 
realizado na Universidade de Montreal. Tendo 
em vista o valor desse trabalho, foi o Professor 
Cândido Gomes, nessa oportunidade, eleito 
Presidente do Comitê de Pesquisa do Conse
lho Mundial das Sociedades de Educação 
comparada. É a prin1eira vez que um peSqui
sador do Terceiro Mundo Ocupa ta1 posto na
quela organização internacional. Fatos como 
este indicam que a educação brasileira precisa 
com urgência catalisar seus recursos para al
cançar níveis de desempenho à altura das ne
c.essidades nacionãis. Recursos existem, más 
é preciso combiná-los e dinamizá-_los. {Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pornpeu de Souza) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -
SC. Pronuncia_os_eguinte discurso.)-Sr. Pre
sjdente, Srs. Senadores, a iinprensa nacional 
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vem anunciando, há algum_ tempo, que a Pe~ 
trobrás está desenvolvendo estudos visando 
à futura implantação de um poliduto, a partir 
da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, em 
Araucária, Estado do Paraná, destinado ao es
coamento de derivados de petróleo para Santa 
Catarina e o Sul do Pals. Num primeiro e'stágfo, 
o oleoduto alcançaria Jqi_nvile e, em seguida, 
numa segunda etapa, se estenderia até o sul 
do Estado de Santa Catarina, passando por 
ltajaí, Floriariópolis e Tubarão.' 

À primeira vista, a notícia parece promis
sora. No entanto, um projeto dessa enverga
dura, já pelos vultosos investimentos que a. car
reta, já por suas profundas implicações econô
micas e sociais, -deve mereçer dos membros 
desta Casa, dos órgãos governamentais e de 
todos os segm~ntos representativos da socie
dade brasileira um acompanhamento atento 
e vigilante, exercitado segundo uma-6tica fun
damentada no princípio da raclonalidade eco
nómica e que garanta a prevaJência dos inte
resses nacionais sobre os r_~gionais ou mera
mente setoriais. 

Nessa época de crise económica em que 
se debate o País, os parcos recurSos destina
dos a investimentos devem ser alvo de min!l
closas análises e discussões, para que se pos
sa estabelecer uma rigorosa ordem de priori
dade na inversão e aplicação de capital em 
projetas ou obras em_ que o Governo- tenha 
participação maJcir'ifária. 

É em nome, portanto, dessa racionalidade 
económica que é lícito indagar se é economi
camente viável e_ compensador dar irúdo a 
um projeto de expansão da rede de oleoduto 
da Refinaria Presidente Vargas, sem antes exa
minar outras soluções alternativas que pos-. 
sam atender melhor aos interesses da região 
e do País. 

O incremento _de pesquisas em tomo da 
exploração da bacia petrolífera de Tubarão, 
por exemplo, poderá ser inviabilizado se os _ 
novos investimentos forem_~canallzªdQs para 
a implantação do poliduto Araucária/Santa 
Catarina. Dentro dessa perspectiva, não have
ria sentido ou Justificativa econôinic:a ern ex
plorar o petróleo na costa catarinense~ canali
zá-lo para Araucária, para depois retornar com 
os produtos refinados à Santa Catarina e ~ó 
Sul do País. O_mai_s lógico e radonal seri<:;l 
processar a operação de refino_ na Região nor
deste de Santa _Catarina, instalando ai Uma 
refinaria, a partir da qual seriam escoados os 
derivados do petróleo para o mercado consu
midor sulista. 

Na indústria petrolífera, ª_impl'ailt~fçãõ de 
qualquer projeto demanda tempo, planeja
mento cuidadoso e vas_ta_s somas _!:i e recurso_s. 
Não pode haver erro ou __ rnudanças de rum_o, 
sob pena de desperdícios e descompasses 
difíceis de serem recuperados. Apenas a titulo 
de ilustração, vale a pena lembrar que a pes
quisa geofísica para a descoberta de um cam· 
po petrolíferO consome, em média, de 1 a 
3 anos; o desenvoJyjmento de todo o potencial 
do campo pode demandar até 1 O anos; já 
a construç21o -de uma refín_art_çi; dess:le a es-colha 
do terreno e elaboração do projeto a~é o térmi~ 
no da constn,rção, pode estender-se por um 

período de 5 a 7 anos. Em outros setores 
industriais, uma concentração adequada de 
talentos e recursos pode, através de progra
mas intensivos, produzir rápidos resultados. 
Já na indústria de .Petróleo, todas as etapas 
de implantação de um novo projetO deyem 
ser éU_idadosamente previstas com uma larga 
margem de antecedência, dada a relativa lenti-
dão-de todo o processo operacional. -

O terminal marítimo de São Francisco do 
Sul, construído a cer~ de 9 qUilômetros do 
litoral catarinense, recebe o petróleo bruto e 
o remete, através de um oleo9.uto ç:om 117 

_ qtiilôrrietros de extehsão, até a Refinãrià Presi
dente_ Vargas, em Araucária, nas proximidades 
de Curittba. Essas mesmas instalações tam

--bém podem ser us_<}das na transfer_ência de 
derivados do petróleo. 

A perspectiva de exploraÇão da bacia petro
_[f~ra de Tubarão, aliada à presença do termi
_nal man1ifno de São Francisco do S_ul, parece 
indicar a necessidade de instalação de uma 
refinaria no próprio_ Estado de_Sãnta Catarina. 
pela confluência dos dois fatores que, em ú1ti
ffia análise, determinam a .escolha apropriada 
do local: proximidade da jazida petrolífera e 
índice mais acentuado do consumo de deri
vados. 

O problema é complexo e _Jequer estudos 
técnicos apurados, ditados pela necessidade 
de promover_ um desenvolvimentO equilibrado 
da região sul, sem prejuizos para a economia 
global do País. 

t extremamente importante permanecer
- mos alerta, acompanhando de perto os pro
___ gramas de investimento da Petrobrás e, em 

particular, as açóes e intençõeS da estatal, rela
cionadas com opol~duto de Araucária e a futu
ra exploração da bacia petrolíferã de Tubarão. 
(Muito bem!) 

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

. O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente,_ Srs. Senadores, num momento em 
que todos nós estamos preocupados com as 
.ctifk:uldades que abalam a conjuntura mundial 
e, em -decorrência, a nossa economia e _os 
programas. de governo, nos entusiasmam o 

- e5for_ço, ó $uç_esso e a criatividade de muitas 
empresas e mesmo de empresários isólaéios 
que persistem na fé inabalavel pelo seu tra

-balho. 
Por mais otimistaS_Cj:Ue queiramos s"er, não 

resta dúvida de que _atravessamos uma fase 
_ diffcil e que não depende exclusivamente de 
ações do Governo. Sem considerar outros fa
tor_es da conjuntura sódo-econômi<::a brasi
leira, a intlação, que antigamenie "nos trans
mitia J,UTla sensação de longínquo e impal
pável conceito de economia polftica, desde 
alguns anos, nos cerca e inquieta a cada dia, 
de_form?l persistente e Progressiva, corroendo 
os salários, minando o poder de Compra, mini
mii:ando a capacidade de reaHzãÇões dos in
v~imentos, deSValorizando os recursos públi
cos, promovendo movimentos grev,istas e, o 

que é _pior, em áreas· de serviços públicos es-
senciais. · 

A inflação brasileira, além dos cOmponentes 
estruturais e mooetário:;,_tem lima parcela, o_u 
um fator, de cunho eminentemente psicoló
gicq que, mal orientado, gera a especulação, 
a pior de todas_ a~ !llCU:elas da inflação, que 
impõe a soriegação" de produtos, a manipu
lação de oferta _e dem_çú1da, não somente de 
bens e serviços como- também de recursos, 
forçando, em interesse próprio, a alta artifidal 
dos preços e ·da taxa de juros," que em nosso 
País já atingiu níVeiS ilisuJ)OrtáveiS. - --

NãO é qLÍe o"espírito esbanjador do brasi
leiro, como se referia Getúlio Vargas, esteja 
puxando a inflação; rião acredito que a atual 
taxa de juros seja reflexo do exceSso-de consu~ 
mo mas, sim, da ação em grande parte espe
culativa, com reflexos negativos sObre o déficit 
público, a economra:·popular e ·os·rnvestimen
tos produtivOs. 

_Em companhia do MinistrO João Alve& Fi
lho, após a visita que fazemos a ltaipu; "fomos 
a Capinzal, Joaçaba e Videira, no meio-oeste 
catarinense, _onde visitamos empreendirhen
tos do Grupo Perdigão. 

_Em Capinzal, estivemos nuril frigOrífico que 
abate 250 mil frangoS p-or dia, que são em 
sua grande maioria exp·ortados para o Japão, 
Cuba, Oriente Médio, Arábia Saudita, Suíça, 
Hong Kong e outros. 

Visitamos, também, outras inâústrias do 
Grupo, ·capitaneado pelo seü fun'dado_r S<}ul 
Brandalise e pelos seus filhos Flávio Branda
Use, Raul BrandaliseJr. e seU genro Ivan Oreste 

. Bonato. 
Quero registrar o meu entusiasmO de ver, 

em nosso Paí_s, e!'!lpresas daquele porte, aba
tendo, juntas, 430.000 aves e 5200 suínos 
por dia. - -

São empresas C-omo esSa, sr: PreSidente, 
que· acreditam em nOssO P;:tís e investem na 
produção e no trabalho, contraricmdo aqueles· 
maus brasileiros que vivem da especulação 
rfefànda, ·aproveitando-se e promovendo ain
da- mais a_ turbulência s6cio-:ecónômlça por 
que passa o Brasil. _ -

_---o- Brasfi, para safr da crise, precisa, além 
da ação de governo, de iniciativa, criatiVidade, 
trabalho e patriotismo. 

A nossa esperança é que outros- sigam 
exemplos como esse_ do Grupo Perdigão, que 
vêm Perseguiil.do, com tenacidade, os objeti
Vos de equilíbrio entre Jucrªtividade e beneficio 
social daquelas 120 mil pessoás QUe dele de-
pendeffi diretamente. _ 

O Br~sil, para recuperar seus njveis de cres
cimentO, preCisa ·equaciónaf-dórs· ob_stái::ulos 
muito sério_s__e_que todos sabemos ser a díyida 
interna e .a t;!xterna, mas necessita, de im~iato, 
para ajudar .a solUcióná-los, do trabalho dos 
que'têm Sãlárlos.e·empregos, e dos rfcos, dos 
que têm grandes fortunas aplicadas no mer
cado financeir_o, para que invistam na produ
çãq dos bens de que a Nação carece para 
o seu con_s).!mo interno e para exportação, ge
rando divisaS, novos empregos e, conseqUen-
temente, novQs. investimentos. _ _ 

E encerrando, Sr. Presidente, Srs. Senãdo
res, quero: manifestar o _meu entusiasffio, a 
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minha homenagem e os meus aplausos a to
dos aqueles que trabalham, produzem, amam 
e acreditam no Brasil, nas imensas possibi· 
Udades de sua pujante economia e nos investi
mentos produtivos. 

A crlse brasileira só é maior na cabeça dos 
pessimistas e dos derrotistas mas, graças a 
Deus, nos conforta saber que ainda existe uma 
plêiade de brasileiros que trabalham e inves
tem, confiantes, no progresso e no futuro do 
País, por quererem contribuir para o fortaleci
mento da nossa Pátria, na grandeza do Brasil 
e no bem-estar de seus compatriotas. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de segunda-feira, às 14 horas e 30 minutOs, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

MATÉRIAA SER DECLARADA 
PRE.JUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara no 195, de 1984 
(no 2.065n9, na Casa-de origem), que altera 
o art. 50 da Consolidação das Leis da Previ
dência Social- ClPS, aprovada pelo Decreto 
n9 89.312, de 23 de janeiro de 1984. 

-2-
MATÉRIA A SER DECLARADA 

PRE.JUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n~ 199, de 1984 
(W 1.71Bn9, na Casa de origem), que dispõe 

sob r€ a -contribuição para a Previdência Social 
de servidor público sujeito ao regime da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.452, de 1 o de maio de 1943, 
e sobre a frxação do valor dos beneficias. 

-3-
- MATÉRIA A SER DECLARADA 

PRE.JUDJCADA 

Projeto de Lei do Senadt nc 44, de 1988 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que 
acrescenta dispositivo à Lei n~ 6.439, de }9 

de setembro de 1977, com vistas a determinar 
a participação de aposentados e representan
tes de APAE nos órgãos de administração pre
videnciária qüe eSpecifica. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(b_~vanta-se a sessão às 12 horas.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 204, DE 1989 

O Presidente do Senado Federal, no uso 
das atribuições que lhe conferem os arts. 52, 
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, 
em conformidade co_m a delegação de com
petência que lhe foi outorgada pelo Ato n? 
2, de 1973, revigorada pelo Ato da Comissão 
Diretora n? 12, de 1983, __ de acordo com o 
disposto na Resolução no 130, de 1980, e ten
do em vista o que consta do Processo n9 

- 009789/89-8, - . . 
Resolve autorizar a _contratação, sob o regi

me jurídico da Consolidação das Leis do Tra
balho e do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, do Senhor Edgar Henrique Klever, 
para o emprego de Assessor Técnico, com 
o Sãlário mensãi equivalente ao vencimento 
do cargo DAS-3, a partir de 29 de junho de . 

1989, com Icifação e exercido no Gabinete 
do Senador Leopoldo Peres. 

Senado Federal, 11 de agosto de 1989. Se
nador Nelson Carneiro, Presidente do Sena· 
do FederaL 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN
QOÉRITO 

Criada ata:wés do Requerimento n? 1 O, de 
1989, destinada a apurar as denúncias sobre 
a devastaç.'io da HJ1éia-Amazônica e a partici
pação estrangeira nessas denúncias. 

('")Atas sucintas e circunstanciadas das 12• 
e 13~ reuniões, realizadas em 20 e 27 de junho 
de 1989. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE IN
QOÉRITO 

Destinada a apurar os coniJJtos de teJTa 
existentes no País. 

(*) Ata sucinta e circunstanciada da 5' 
reunião, ;realizada em 21 de junho de 
1989. 

(*)Serão pubUcadas no Suplemento .. A" 
à present~ edição. 

COMISSÃO TEMPORÁRIA 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

('''"')Ata sUcinta e circunstanciada da 9'1 reu· 
nião, realizada em 29 d~junho de l!iJ89. -

COMISSÃO DE ASCALIZAÇÃO 
ECON'IROLE 

(•*)Atas sucintas e circunstanciadas das 3• 
e 4~ reuniões, realizadas em 21 e 28 dE! junho 
de 1900. 

(*•) Serão publicadas no Suplemento "B" 
à presente edição. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATA DA 1094' SESSÃO, EM 14 balho,principaJmentenotocanteàpreven- janeiro de 1984. Declarado prejudíc""ãdo. 
DE AGOSTO DE 1989 ção de acidentes de trabalho. Solicitando 1\o Arquivo. 

!ti-ABERTURA doMinistérlodafazendainformaçõesrela- Projeto de Lei da Câmara n~' 199, de 
1.2-EXPEDIENTE tivasaoConselhoNacionaldeSegurosPri- 1984 (no 1.718179, na Casa de origem), 
1.2.1 -Leitura de projeto vades, espedalmente, quanto ao seguro -que _dispõe sobre a contribuição para a 
-Projeto de Lei do Senado no 222/89; -- -obrigatório denominado Danos Pessoais Previdência SOciãfde seMaOr público su-

de autoria do Senador Ruy Bacelar, que CausadosporVeículosAutomotoresdeVia jeito ao regime da Consolidação das Leis 
dispõe sobre a aplicação em sociedades Terrestre- DPVAT. dO Trabalfto, aprovada pelo Decreto-Lei no 
cooperativas dos incentivos fiscais previS- SENADOR LEUE CHAVES - Horn e- 5.452, de 19 de maio de 1943, e sobre 
tos no Decreto-Lei no 1.376, de 12 de de- hagem recebida por S. EX', em Assunção, a fJXação do valor dos beneficias. Deda-
zembro de 1974. Paraguai. rado prejudicado. Ao Arquivo. 

1.2.2 _ Comunicação da Uderança SENADOR MAGRO BEIYEVJDES- Bi- Projeto de Lei do Senado n9 44, éle 1988, 
do PFL centenário da cidade de Quixeramobim- de autoria do Senador Nelson Carneiro, 

-Referente à indicação do Senador CE. que acrescenta dispositivo à Lei no 6.439, 
João Lobo, para integrar, como membro _$_@JADOR JOÃO LOBO- Situação de 19 de setembro de 1977, com Vistas 
suplente, a Comissão de Código de Defesa, políticO-social e económica do Estado do a detenninar a participação de aposenta· 
do Consumidor. Piauí. dos e representantes de APAE nos órgãos 

1.2.3 - Comunicação da Presldên- l.2.S _ Requerimentos de administração previdenciária que espe-
da cifica. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

- N9 409/89, de autoria do Senador Ju- l.3.1 _Discursos após a Ordem do 
-Recebimento do Oficio n9 S/20,. de tahy Magalhães, solldtarido o compared-

1 989 (n9 493/89, na origem/, da Prefeitura menta perante_ ao Plenário da Casa, da Mi- Dia 
Municipal de Muriaé, solicitandp retificaçãQ nistra do Trabalho Doi'othéa Werneck, a SENADOR D!RCEO CARNEIRO- Bai-
d R I - • !86 d !983 'a't-o- xo investimento pelo Brasil na área de tec~ a eso uçao n . , e , que u fim de responder às' indagações que men-
rizou a elevação em Cr$ 317 567.250,00 cfona. nologia. Instalação do Sistema de televisão 
( d ilh - · h t do Senado Fe_deral. Maior entendimento trezentos e ezessete rn QeS,_qum en os ....._ N~ 410/89, de autoria do Senador Ju-

ta t il d t · - ta entre os Poderes Lerrislativo e Executivo. e sessen e se e m1 , uzen os e cmquen tahy Magalhães, solic_itando ao Ministro da ""' 
) d d• ·d SENADOR HUMBERTO LUCENA - -cruzeiros o montante e sua lVI a canso- Fazenâa, Mailson da Nóbrega, informa-

rd d Tramitação, no Congresso Nacional, do 
1 a a. ções relativas ao COnselho Nacional de Sew Projeto de Lei 0 9 6/89--:.CN, dispondo sobre 

1.2.4 -Discursos do Expediente guros Privados, órgão vinculado àquele Mi- suplementaçâo de recursos ao Governo 

S·~"'DO•D "~·~ M•G.'"HAE--S _ nistério. F d 1 0 . I - d - p J;;;;.JJn n. vu1ru11 l'lrl I'1.L. e era, es_VIO ue recursos o rojeto 
Comparecimento da SI"' Ministra do Traba- 13-ORDEM DO DIA Nordeste (Projeto Padre dcero e Progra-
lho, Dr"DorothéaWemeck, à sessão plená- Projeto de Lei _da Câmara n~ 195, de ma de Apoio aos Pequenos Produtores do 
ria da Casa, com o objetivo de responder 1984 (n9 2.065179, na Casa de origem) Nordeste-PAPJ?). 
indagações sobre a instrumentalização da- que altera o art. 50 da Consolidação das SENADOR M4RCO MAC!EL -lnstalaw 
quele Ministério para fazer cumprir a legis- Leis da Previdência Social - CLPS, apro- ção da comissão constitucional para co-
lação que regula as relaçõ_es capltal-tra- vada pelo Decreto n9 89.312, de 23 de memoração do centenário da República. 

~--------------------- --------------------~ 
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PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 

EXPEDIENTE 
CENTIIO GÚFICO 00 SENAOO FEOEIIAL. 

DIAIIIO 00 CONGIIESSo NAQONAL 
Impresso sob a respons.1bahcbde da Mesa do Senado Federo~! 

ASSINATURAS 

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

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Oiretor Adjunto 

Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06 
Tiragem: 2.200-exemplares. 

SENADOR ANTÓNIO UIIZ MAYA
Preservaçã.o, recuperação e utilízação ra
cional dos rios brasileiros. Projeto de hidra
vias para os rio.s Tocantins e Araguaia. 

SENADOR MÁRIO MAVI-Presença do 
PDT às comemorações do 1 (}':' aniversário 
da Revolução Sandinista. 

SENADOR JOSÉ FOGAÇ4, como Lider 
-Processo de aviltamento e deformação 
que vem ocorrendo na campanha para a 
Presidência da República. Estabilidade de
mocrática e institucional para assegurar 
melhoria efetiva nos rúveis de prosperidade 
e desenvolvimento do Pafs. 

SENADORLOORIVAL BAPTISTA-Fa· 
lecimento do radialista Nelson Souza. 
Transcrição dos artigos intitulados "Acida
de do riso não rimaiS" e "Palmas para Nel
son Souza", publicados respectivamente 
no "Jornal de Sergipe" e "O que", 

____ 1.3.2 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

1.4 -ENCERRAMENTO 

2-DISCURSOS PROFERIDOS 
EM SESSÓES ANTERIORES 

-Do Senador José lgnácio Ferreira, 
pronunciado na sessão de 14-6-89. 

-Do-senador Jainil Haddad, pronun
ciado na sessão de 9-S:B9. - -

-Do Senador Edison Lobão, pronun
ciado na s~ssão de 9-8-89. 

3- CENTRO GRÁFICO DO SENA
DO FEDERAL 

-Ato do Presidente do ConselhO de Su
pervisão n9 1189, 
4-MESA DIRETORA 
5 - LiDERES E VICE-LiDERES DE 

PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
· sQES PERMANENTES 

Ata da 109"' Sessão, em 14 de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Nabor Júnior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINCffOS, ACHAM-SE 
PRESENIES OSSRS. SENADORES, 

- Nabo r Júnior- João Menezes - Almir 
Gabriel - Carlos -patrocíniO.~ Antonio Luiz 
Maya - Alexandre _Cosfã ..:.....-João Lobo -
Chagas Rodrigues - Mauro Benevides -
Marcondes Gadelha- Raimundo Lira -Milr
co Maciel- Ney Maranhão- Frand$CO Ro
llemberg- Lourival Baptista- Jutahy Maga
lhães - Ruy Bacelar -João Calmon - Ro
nan Tito - Severo GoineS ......:. Pompeu de 
Sousa - Mendes Canale - Wilson Martins 
-Leite Chaves -JorQe Bomhausen- Dir
ceu Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor_ Júnior) ~ 
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 26 Srs. Senadores. -

Havendo número regimental, declaro aberta 
a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

_ O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) -
Sobre .a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 
J9 Secretário, 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
. N• 222, DE 1989 

Dispõe sobfe a aplicação em socieda· 
des çooperati_vas dos incentivos fiscais 
previstos no Decreto-Lei n? 1.376, de 12 
de dezembro de 1974. 

O CongressO FiciÇiói1af decreta: 
Art. 19 Os recurSõsdosFundos de lnvesti

flr~f6S, ciféidos pelo Decreto-Lei n? 1.376, de 
12 de dezembro de 1974, além das formas 
previstas em seu artigo 4o, serão aplicados 
em so_ciedades cooperativas. 

_Art, .2° As_ apficações serão feitas sob a 
forma de investimento em fundo específico 

- da ç:ooperativa. 
Parágrafo único. Somente poderão candi~ 

datarMse .aos referido_s recursos as coopera-

tivas com mais de 2 (dois) anos de fundaM 
ii.amento. 

Art. 3Q As cooperativas emitirão Certifica- • 
dos de Participação em Fundos de Coope
rativas (CPFC), correspondentes aos recursos 
aplicados pelos Fundos de Investimento Re
Qionais 01,1 _$et_Qriais, c1,1j0 valor unitário será 
igual ao da quota-parte de capital da Coope
rativa. 

Parágrafo único. Os Certificados de Parti· 
cipação em Fundos de Cooperativas (CPFC) 
terão idêntico tratamento, no que concerne 
a sua remune-ração, àqUele atribUído às quo
tas-partes de capital dos associados. 

Art 41 Do montante das aplicações feitas 
pelos Fundos de Jnvestiriíentos Regionais ou 
Setoriais, não comprometidas na forma do 
art. 18 do Decreto-Lei n~ 1376, de 12 de de
zembro de 1974, pefo menos 5% (cinco por 
cento) serão reservados às cooperativas, veda
da sua utilização por outras sociedades. 

Parágrafo único. Os recursos referidos 
neste artigo, eventualmente não aplicados, po-
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derão ser utilizados na subscrição de quotas 
de outros fundos, mantida sua reserva para 
projetes de cooperativas. 

Art 5\' O poder executivo regulamentará 
a presente lei no periodo de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 69 Esta_ lei enteará em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

O presente projeto de lei tem por objetivo 
possibilitar a aplicação dos recursos prove~ 
nientes do Fui-ido de Investimento .do N.or~ 
deste (FINOR), do funQo de Investimentos 
da Amazônia (FlNAM) e do Functo de Investi~ 
mentos Setoriais (FISET), instituídQS pelo De~ 
creta-Lei n"' 1.376, de 1974, em sociedades 
cooperativas. 

A criação dos fundos de investimentos obe-. 
deceu aos propósitos de promover a redução 
das desigualdades regionais e favorecer a ex
pansão de setores consid_e_radQ~__fundamen
tais. Nos últimos 15 anos o sistema de incen~ 
tivos fiscais atraiu mooJ;an_tes toil.sideráveis de 
recursos que for~m repassados a empresas 
das regiões e setores favorecidos, 

As cooperativas, contudo, foram, desde o 
início, alijadas do processo. A forma de aplica~ 
ção dos recursos dos f\mdos, pelo disposto 
no artigo 4~ do referido Decretowl.ei, é restrita 
à subscrição de açôes e, nos casos de em~ 
preendirnentos florestais, à participação sodew 
tária não acionária em prOjetas de pluriparti
cipação. As cooperativas, como é sabido, 
constituem sociedades, sem fins lucrativos: 
voltados à prestação de serviços a seus asso
ciados. Seu capita1 é constituído por quotas
partes subscritas pelos associados que irão 
fazer uso dos serviç_os produzidos pela socie
dade. A estrutura jurídica da cooperativa, por
tanto, a inabilita como possível beneficiará das 
aplicações dos fundos. 

Por outro lado, a constante canalizllç&l de 
montantes avultados de recursos a custo nulo 
a empresas privadas do Norte e Nordeste teve 
por consequêcia a criação de barreiras praticaw 
mente intransponíveis à entrada das coope
rativas no setor agro-industrial dessas regiões. 
Vedado o acesso aos fundos_, restava às coo
perativas, para a formação do capital neces
sário, o recurso ao endividamento. E, evidentew 
mente, o capital remunerado_a juros tern pou
cas condições de concorrer com o de risco, 
cuja remuneração é o lucro, se e quando hou
ver. A exclusão das cooperativas de benefiw 
ciários -dos fundos bloqueia, por conseguinte, 
a expansão do cooperativismo agropecuário 
no seu rumo natural: da comercialização sim
ples ao beneficiamento e àJr_ahsfo.rmação inw 
dustrial de sua produção. 

Contudo", é riOt6riO que ·os beneficias sociais 
de incentivos desse tipo multiplicar-se-iam 
com a participação das cooperativas. Teria
mos, de inído, a expansão expressiva do uni
verso de beneficiários _d!retos, visto que coope
rativas não são mais que aglomerados de pro
dutores. Além disso, seriam atingidos os pe
quenos produtores rurais, parcela significativa 
da população trabalhadora, excluída hoje do 
in~entivo à produção que a política creditfcia 

agrícola representou por muitos anos. Final
mente, não há dúvida dE: que a população 
consumidora, de modo geral, seria comtem~ 
piada com preços menores, decorrentes, no 
mínimõ-:-cta eritrada no mercado de novas uni~ 
dades de produção agroindustrial. 

Essas Considerações conduzem-nos à per
gunta inevitável: se o Poder Público abdicou, 
nos úliimos quinze anos, de receitas que lhes 
eram devidas para carrear recursos a empre
sas privadas dó Norte e Nordeste, por que 
não o faz em beneficio das cooperativas das 
mesmas regiões? 

· O ób!ce apÍ'esentado - a inexistência de 
fraÇOes do capital <:-ooperativo na forma de 
ações - parece-nos de fácil superação. A le
gislação faculta às oooperativas a formação 
dos fundos que desejarem. Propomos, por 
cOnseguinte, que a aplicação dos recursos dê~ 
se mediante aquisição de certificados de parti
cipação em fundo criado pela cooperativa es~ 
pecialmente para essa finalidade. Os certifi~ 
cados de valor igual ao das quotas-partes do 
capital s'eriam remunerados da mesma forma 
que o capital dos associados, até o máximo 
de 12% ao ano, e não confeririam a seus pro
prietários poder de votos, Que continuaria uni
tário- independente da quãntidade de capital 
subscrito_- e restrito ao cooperado. Dessas 

_maneira, preservam-se os princípios coopera
tivistas -~ rompe-se a discriminação vigente 
contra o sistema. 
- Prop-omos, ainda, a reserva de 5%_ do total 

de recursos para o sistema cooperativista: A 
potencializ_a_ção dos benefícios do incentivo, 
permitida pela entrada das cooperativas, justi
fica, a riosso ver, esse limite mínimo. Conside
ramos, ainda, medida de prudência exigir dois 
anos de funcionamento regular às coopera
tivas que desejarem candidatar-se às aplica
ções. Restringem-se, dessa maneira, eventuais 
tentativas de fundª_ç~p de sociedades coope
rativas fantasmas. com o únlco fito de absorver 
as vantagens dos Fundos. 

Sala das Sessões, em .14 de agosto de 
1989. - Senador Ruí Bacelar. 

LEGISU.ÇÃO CTT ADA 

DECRETO-LEI N' 1.376 
DE I2 DE DEZEMBRO DE I974 

Dispõe sobre a criação de Fundos de 
Investimento, altera a Legislação do Im
posto sobre a Renda relativa a incentivos 
fiscais, e dá outras providências. 

O Presidente da República, _ 
_ No !l~O de atribuição que lhe confere o arti
go 55, item II, da Constituição, 

Decreta: 
Art. 19 As -parcelas dedutíveis do Imposto 

sobre a Renda devido pelas pessoas jurídicas, 
relativas a incentivos ftScals e as destinadas 
a aplicações específicas, serão recolhidas e 
aplicadas de acordo com as disposições deste 
decreto-lei. 

Parágrafo UnicO, ·As parcelas referidas 
neste aftigo são as de que tratam: 

a) o artigo 18 da Lei n~ 4.239, de 27 de 
junho de 1963, altei-ado pelo artigo 18 da Lei 

n" 4.869, de 1 ~ de dezembro de 1965 (Suw 
dene); 

b) o artigo_ 19, alínea b do De<:reto~Lei n~ 
756, de II de agosto de 1969 (Sudam); 

c) o artigo 81 do Decreto-Lei n" 221, de 
28 de fevereiro de 1967, alterado pelo artigo 
19 do Decreto-Lei n" 1.217, de 9 de maio de 
1972 (Sudepe); 

d) o artigo }9 do Decret-Lei n~ 1.134, de 
16 de novembro de 1970, com a alteração 
introdu:dda pelo artigo 4~ do DecretowLei n? 
1.307, de 16 de janeiro de 1974 (IBDF); 

e) o artigo 49 do Decreto-Lei n~ 1.191, de 
27 de outubro de 1971 (Embratur); 

I) o artigo 7~ do Decreto-Lei no 770, de 19 
de agosto de 1969 (Embraer); 

g) o artigo 49, § I o, do Decreto-Leí n" 880, 
de 18 de setembro de 1969, revigorado pelo 
Decreto-Lei no 1.345, de 19 de setembro de 
1974 (Geres); - · 

h) os artigos 1<Je 2odoDecretowlein" 1.124, 
de 8 de setembro de 1970, revigorados pelo 
Dec.reto-Lei n? 1.274, de 30 de maio de 1973 
(Mobral). 

Art. 29 Ficam instituidos o Fundo de In
vestimentos do Nordeste (Finort o Fundo de 
Investimentos da Amazônia (Firiam) e o Fun
do de Investimentos Setoriais (Fiset); adminis
trados e operadores nos termos definidos ne_s
te decreto-lei. 
' Parágrafo únicO. -O Fundo de Investimen
tos Setoria1s :(Fi?Elt) Compreende três contas, 
com escrituraçOes distintas, para ·OS setores 
de turisrilo, pesca e reflorestamento. 

Art. 3? Constituem recursos dos Fund_os 
-de Investimentos, de qui trata o artigo anterior: 

I- os provenientes dos incentivos fis
cais, a que aludem as alíneas a e e do 
parágrafo único do artigo 1?; 

U- subscrições, pela União Federal, 
de quotas inconversíve_is em ações_. 

III- subscrições voluntárias por pes
soas tisicas e jurídicas, de direito público 
ou privado; 

lV-eventuais resultados de aplica
ções dos recursos previstos neste artigo; 
V- outros recursos previstos em leí. 

Parágrafo único. O incentivo fiscal que tra
ta a alínea i do artigo 2? _do Decreto-Lei_ nQ 
1.33_8, de 23 de julho de 1974, inclui também 
a subscrição voluntária pelas pessoas tisicas, 
de -quotas- ao Finam e_ ç!o Finar. 

Art. 49 Os recursos dos fundos de-inVesti
mentos criados por este Decreto-Lei serão 
aplicados sob a fomia de subscrição-de ações, 
e de particípação societária de que trata o arti
go 1~. § 19, inciso n, do De_creto-Lei n~ _1_.134, 
de 16 de novembro de 1970, em empresas 
que tenham sido _consideradas aptas para re
ceber incentivos fiscais pelas agências de de
senvolvimento regional ou setorial. 

§ 1 ~ O Poder Executivo poderá determi
nar a subscrição de quotas de um fundo por 
outro. 

§ 29 Os títulos representativos da aplica
ção de recursos dos fundos na forma deste 
Decreto-Lei serão c:üstodiados nos respecti
vos banCos operadores: 
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§ 3~ Excepcionalmente o Poder Executi
vo poderá autorizar a aplicação de recursos 
dos fundos de investimento em debêntures 
conversíveis ou não em ações. 

Art. 59 O Fundo de Investimentos do Nor
deste (Finar) sera operado pelo Banco do Nor
deste do Brasil S.A. (BNB), sob a supervisão 
da Superintendência de DesenvoMmento do 
Nordeste (Sudene). 

Art. 69 O Fundo de Investimentos da 
Amazônia (Finam) será operado pelo Banco 
da Amazônia SA (Basa), sob a supervisão 
da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam). 

Art. 79 O Fundo de [nvestimentos Seta
riais (Fiset), terá as suas contas operadas pelo 
Banco _do Brasil SA, sob a supervisão, respec-_ 
tivamente, da Empresa Brasileira de Turismo 
(Embratur), Superintendência do Desenvolvi
mento_da Pesca (Sudepe) e Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal (IBDF). 

Art ao Cabefá às agências de des_envol
vimento regional ou setorial definir priorida
des, analisar e aprovar projetas para aplicação 
dos incentivos fiscais, acompanhar e fiscalizar 
a sua execução, bem como autorizar a libera
ção, pelos bancos operadores, dos recursos 
atribuídos aos projetas, observado o disposto 
no artigo 4~ deste Decreto-Lei. 

§ 19 No documento de aprovação dos 
projetas, as agências de desenvolvimento re
gional ou setorial indicarão aos respectivos 
bancos operadores dos Fundos de Investi
mentos os montantes aprovados em faVor da 
pessoa jurídica interessada, mediante subs
crição prévia de titulas de capital da benefi
ciária, de valor nominal correspondente a cada 
Uberação, títulos esses que permanecerão in
disponíveis até que sejam permutados na for
ma prevista neste Decreto-Lei, ou recebimen
to de debêntures, conversíveis ou não em 
ações. 

§ 29 As ações subscritas na forma deste 
artigo poderão ser da modaUdade ordinária 
ou preferencial, neste último caso com cláu
sula de participação integral nos resultados, 
não sendo admitida nenhuma forma comple-. 
mentar de qualificação dessas ações. 

§ 3"' Dentro das respectivas áreas de atua
ção, a Sudene e Sudam envidarão esforços 
especiais no sentido de assegurar a adequada 
participação das Unidades da Federação, me
nos desenvolvidas, nos incentivos fiscais. 

Art. 99 A SudeOe e o BNB, a Sudam e 
o Basa, em suas áreas de atuação, manterão 
Grupos Peimariefitf:S-de Trabalho, constitÚí
dos de dois representantes de cada entidade, 
com o objetivo de compatibilizar os progra
mas de ação c_onjunta e os esquemas de fon
tes de recursos financeiros destinados aos 
projetes a serem financiados pelos fundos res
pectivos. 

§ 1 o Caberá ao Ministro do Interior apro
var as medidas necesssárias ao funcionamen
to dos Grupos de Trabalho do que trata o 
caput deste artigo. 

§ 29 Os Ministros da Agricultura e da In
dústria e do Comércio providenciarão a consti
tuição de Grupos Permanentes de Trabalho 
de caráter semelhante, dos quais participem 

representantes das agências de desenvolvi
mento setorial e do Banco do Brasil SA--

Art. 10. Caberá_ ao Conselho de Desen
volvimento Econômico propor as bases da 
política geral de aplicé!ção dos recursos a que 
se refere o artigo 11, fLXando diretrizes e priori
dades segundo a orientação geral definida nos 
planos nacionais de desenvolvimento. 

§ 1 ~ A partir do exercício financeiro de 
1975, os Ministérios a que se subordinam as 
agências de desenvolvimento dever~o apre
sentar ao Conselho de Desenvolvimento Eco
nómico, até o dicl "30 de riovembro de cada 
ano, os orçamentos de comprometimento, 
para o _exercício seQuinte e os subseqUentes, 
dos recursos de que trata o artigo 3~ em função 
dos quais serão efetivadas as aprovações dos 
projetas de investimento. Os orçamentos rela
tivos ao exercido financeiro -de 197,5 deverão 
se apresentados até 31 de janeiro. 

_§ 29 Com O 6bjetivo de acompanhar a 
execução dos orçamentos a que se refere o 
parágrafo anterior e a evolução dos programas 
aprovados, _o CDE proporá a fiXação da data 
em que, a cada ano, as agências de desenvol
vimento e os bancos operadores dos fundos 
lhe enviarão, através dos respectivos Ministé
rios, relatórios detalhados de suas atividades. 

Art 11. A partir do exercido financeiro de 
1975, inclusive, a pessoe~ jurídica, mediante 
indicação em sua declaração de rendimentos, 
poderá optar pela aplicação, com base no pa
rágrafo único _do artigo 1 o, das seguintes par
celas do imposto de renda devido: 

l-Até 50% (cinqüenta por cento), nos 
Furidos de Investimentos do Nordeste ou da 
Amazônia, em Projetas considerados de inte
resse para o desenvolvimento_ económico· des
sas duas regiões pelas respectivas Superinten
dêndas, inclusive os relacionados com turis
mo, pesca, florestamento e reflorestamento 
localizados nessas áreas; 

li =Até 8% (oito por cento), no Fundo de 
Investimento Setorial- Turismo, com vistas 
aos projetes de turismo aProVados pelo Con
selho Nacional de Turismo; 

DI -Até 25% (vinte e cinco por cento), no 
Fundo de Investimento Setorial- Pesca, com 
vistas aos _projetas de pesca aprovados pela 
SUDEPE. 

IV-Até os percentuais abaixo enumera
dqs~ no Fundo de Investimento Setorial- Flo
restamento e Reflorestamento, com vista aos 

· Projetas de florestamento e reflorestamento 
aprovados pelo JBDF: 

Ano-base de 1974-45% (quarenta e cin-
co por cento); . 

Ano-base de 1975 - 40% (quarenta por 
cento); 

Ano-base de 1976 - 35% (trinta e cinco 
por cento); 

Ano-base de 1977-30% (trinta por cento); 
AnO-base de 1978_e seguintes- 25% (vinte 
e cinco por cento). 

V-Até 33% (trinta e três por cento), no 
Fundo de Recupearção Económica do Estado 
do Espírito S,anto, na forma a ser prescrita 
em regulamento, tratando-se_ de contribuinte 
localizado no r~ferido Estado; 

VI-Até 1% (um por cento), ações novas 
da Empresa Brasileira de Aeronáuticas SA 
-Embraer; 

V11-Até 1% (um por cento), em projetas 
específicos de alfabetização da Fundação Mo
bra1, ou o valor mínimo de 1% (um por cento) 
e máximo de 2%_ (dois por cento) que corres
ponde às quantias já doadas à Fundação Mo
bral no ano-base. 

§ 19 A aprovação dos projetas de pesca, 
turismo e flores_tamento ou reflorestamento, 
localizados no Nordeste e na Amazônia, bem 
como a-autorização para a liberação dos recur
sos atribuídos aq_s mesmos, pelos Bancos 
operadores, cabe aos respectivos órgãos seto
Jiais, na forma definida pela legislaçao espe
cífica vigente, devendo a Sudene e a Sudam 
firmar convênios com a Sudep~. Embratur e 
IBDF, objetivando harmonizar a orientação bá
sica_da a_ç_ão setorial nas respectivas regiões. 

§ 2" Excetuam-se da permissão referida 
no caput deste artigo as empresas concessio
nárias de serviços público de energia elétrica 
e telecomunicações, durante o período em 
que lhe seja aplicável a alíquota fLXada no arti
go 39 da Lei no 5.655, de 20 de maio de 1971, 
e no artigo 19 do Decreto-Lei no 1.330, de 
31 de maio de 1974, e as empresas de que 
trata o Decreto-Lei n9 1350, de 24 de outubro 
de 1974. 

§ 39 As aplicaçóes prevtsta; nos incisos 
I a V deste artigo, cumulativamente com a 
do § 3ç do artigo 1 ~ da Lei n9 5, 106, de 2 
de setembro de 1966, para cujo cálculo serão 
desprezadas as fraçóes de Cr$ 1,00 (um cru
zeiro), não poderão exceder, isolada ou con
juntamente, em ·cada exercício, a 50% (cin
qüenta por cento) do valor total do imposto 
de renda devido pela pessoa jurídica Interes
sada. 

§" 49 São mantidos os prãzos de viQência 
estabelecidos na legislação específica para as 
aplicações previstas neste artígo. 
, Art. 12 .. __ Ficam rna11.tidos os percentuais 
fixados pelos Decretos-Leis nç$ 1.106, de 16 
de_ junho de 1970, e 1._179, de 6 de julho de 
1971, destinados, respectivamente, ao Progra
ma de Integração Naçional- PIN e ao Progra
ma de Redistribuição de Terras e de Estimulo 
à Agro·Indústria do Norte e Nordeste - Pro
terra. 

Art. 13. A partir do exercício financeiro de 
1975, inclusive, as parcelas do Imposto de 
Renda devido pelas pessoas jurídicas, incluin
do as opções para incentivos fiscais e contri
buições para o PIN e o Proterra, e com a exdu~ 
são das devidas ao Programa de Integração 
Soc_ial ~ PIS, das quantias já doadas ao Mo
bral no ago-base, e das aplicações efetuadas 
nos termos do § 3~ do artigo 1 ç da Lei n9 
5.1 06, de 2 de s_etembro de 1966, serão reco
lhidas de forma integral, através de documen
to único de arrecadação. 

Art. 14. O Banco do Brasil S.A. promo
verá o crédito à conta do Tesouro Nacional, 
como Receita da União, de 46% (quarenta 
e seis por cento) do montante arre_cadado, 
na forma do artigo anterior, e o crédito, em 
conta especial, para incentivos fiscais e para 
oPINe o Proterra, dos 54% (cinqüenta e qua-
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tro por cento) remanescentes, transferindo 
quinzenalmente esses recursos, mediante 
aplicação dos percentuais ft>eados pelo Minis
tro da Fazenda, aos Fundos de Investimentos, 
junto aos bancos operadores, e à Embraer, 
ao Cieres, ao Mobral, ao PIN e ao Proterra. 

§ 1° O MinistrO da Fazenda fiXará, em ca
ráter provisório, antes do i.níciQ_ do eJ!:ercício 
financeiro, os percentuais aludi@s neste arti
go, que serão ajustados à medida em que 
foram disponíveis os-dados r~f~rentes às op
ções para incentivos fiscais e ao efetivo reco
lhimento das parcelas correspondentes. 

§ 29 O Banco do Brasil, com base nos 
percentuais a que se refere o parágrafo ante
rior, promoverá o reajustamento dos valores 
repassados e a repassar, devendo reverter co
mo receita aos cofres da União o que for exce
dente. 

§ 39 As parcelas relativas aos recolhimen
tos efetuadqs dentr9 do exercido 13 que corres
pondam, porém fora dos prazos legais, serão 
repassadas aos respectivos fundos. 

§ 49 As parcelas do Imposto de Renda das 
pessoas jurídicas recolhidas fora do exercício 
financeiro correspondente serão levadas, inte
gralmente, à conta do T escuro Naciona1 como 
Re_ceita da Onião. 

Art 15. __ A Secretaria da Re-ceita Fed6:_ql, 
com base nas opções exercidas pelos contri
buintes e no controle dos recolhimentos expe
dirá, para cada exercício, nominalmente e nu
merados em ordem -de s.eqüência, em fci.vor 
da pessoa jurídica optante, certificados de .apli
cação, nominativos ~- inJ;ransferíveis, nos fun
dos referidos neste decreto-lei e na Embraer. 

§ 19 Os certificados de que trata este arti
go serão emitidos, exclusivamente, com base 
nas parcelas de Imposto de Renâa recolhidas 
dentro do exercício, e deverão ser trocadas, 
no prazo máximo de 1 (hum) ano, a contar 
da data de sua emissão, por quotas dos referi
dos Fundos. 

§ 29 O valor relativo aÕs certificados não 
convertidos no praz_q previsto pelo parágrafo 
anterior acrescerá ao valor do Fundo corres-
pondente. _ _ __ . 

§ 39 As quotas previstas no parágrafo 19, 
que serão nominativas e endossáveis, terão 
suas cotações realizadas diariament~ _pelos 
bancos operadores. · --

§ 4? Os certificados de aplicação na Em
braer se constituirão, desde a data ~m que 
forem expedidos, no documento hábil para 
subscrição de ações da Empresa Brasileira 
de AeronáLJtiCa s;,. 

§ 59 As quotas de que trata o parágrafo 
19 deste artigo terão_ validade para fins de cau
ção junto aos órgãos públicos federai?, da ad
ministração direta ou indireta. __ 

Art. 16. Para efeito de avaliação as açõe!!: 
integrantes da carteira Q_ps Fundos de que 
trata o presente decreto-lei serão computadas 
pelo valor da cotação mé-dia do último dia 
em que foram negociadas em Bolsa; as ações 
não cotadas em Bolsa, pelo valor patrimonia1, 
com bas~ no_ último balanço da empr~sa, se 
inferior ao nominal, e pelo valor nominal, se 
inferior ao vaJor patrimonial. 

Parágrafo único. __ Ações novas, enquanto 
não cokldas em Bois~ de Valores, durante o 
periodo de lanÇamento máximo de 6 (seis) 
meses, poderão ser computadas pelo valor 
de sub.scriÇa.o. -

Art. 17. As quotas emitidas na forma do 
parágrafo 19 do artigo 15 poderão ser conver
tidas, à esr.:olha:do _investidor, em títulos per
tencentes aos fundos, de ãc:ordo Com as res-
pectivas cotações. · · 

Parágrafo único. O Cohselho Monetário 
Nacioriiifftxará as condições e os mecanismos 
de conversão de- que trata esse artigo. 

_M. 18. As agências de desenvolvimento 
regional e setorial e as entidades operadoras 
do_s fundos assegurarão às pesSoas juridicas, 

. _ou -grupo de empresas coligadas que, isolada 
ou ~njuntamente, _detenham pelo menos 
51% (ciriqüenta e Um pOr cento) do capital 
VOtante da se<:::iedade titUlar dO projeto benefi
ciário dO incentivo, a aplicação nesse projeto 
d~ recursos equivalentes aos valores dos certi
ficados de aplicação de propriedade dessas 
pessoas jurídicas obedecido o limite de incen
tivos fiscais aprovado para o projeto. 

§ 19 -Na hipótese prevista neste artjgo, os 
bancos operadores anteciparão, em negocia
ção direia i permuta dos títulos pelos certifi
c::ados de aplicação, pelos respectivos valores 
nominaiS.- -

§ 29 Nos casos de participação conjunta, 
será obedecido o limite mínimo de 5% (cinco 
por centõ) de capital votante para cada pessoa 
jurídica acionista ou grupo de empresas coli
gadas. 

§ 3? Considerani·-se empresas coligadas, 
--para firis deste artigo, aqUelas cuja maioria 
do cciij)Ttal votante seja controlada, direta ou 
Uidítetamente, por--uma mesma pessoa física 
ou jurídica, compreendida tambê:m esta últi
ma Como integrante do grupo. 

§ 49 Exclusivamente quanto ao exercido 
oe J975, será garantida às pessoas jurídi<:as 
detentoras de certificados de valOr nominal 
Superior-a: Cr$ 100.000,00 (cem mil-cruzeiros) 
e que não participem de projeto próprio, a 
aplicação do montante que exc~der es_sa 
quantia, em projeto no qual já tenham feito 
aplicação de reçursos de incentivos fiscais no 
decorrer do exercido de 1974. 

Art. 19. Os títulos adquiridos na forma 
dos artigos 17 e 18 serão nominativos e ln
transferíveis pelo prazo de 4 (quatro) anos. 

Art. 20. Será dectuti.da,__quantia correspon
dente a3% (três por cento) do valor de cada 
liberação de recursos pe:Jo fnndo, a ser dividi-

. da, em partes iguais, entre a-gências de desen
volvimento e a entidade operadora, para remu
neração dos seMços de administração e ope
ração do fundo respeqivo e para custeio de 
atividades de pesquisa e promoção relacio
nadas c_om as regíões e setores beneficiados 
córh os incentivos. 

·parágrafo único. A dedução referida neste 
artigo será limitada a 1% (um por cento) nos 
caSos _d_e aPficações efetuadas na forma do 
artigO l8. 

Art. 21. Permanecem-em vigor as atuais 
disposições relativaS às funções e preriOga
tivas dos órgãos criados por lei, aos quais te-

nha sido atribuid~ a execuç:~.o de p_rogramas 
regionais ou setoriais de desenvolvimento 
econômicó, especialm~nte as referentes a 
aprovação e Controle da eXecUção-a.e-projetõS.-
dentro de suas áreas ou setores específicos 
de atUaÇão. - - -

Art. 22:- O Banco do Nordeste do Brasil 
SA. - BNB, o Banco dei Amazônia SA. .:_ 
Basa e o Banco do Brasil SA serão os agentes 
financeiros dos órgãos de desenvoiVimento re· 
gional e setorial para a gestão financ__eir_a de 
todas as medi-çlas relacionadas com os Fun· 
dos de Investimentos Regiofiais e Setoriais. 

Art. 23. As entidades operadoras do_s fun
dos criado$ _por este Decreto-Lei exercefão 
todos os direitos inerentés aos tftulós e valores 
mobiliários integrantes de suas cart,eirás, in
clusive o de demandar e ser demandado e 
o -de representação dos quotistas em Assem
bléias Gerais Orditi.árias ou Extraordinárias-. 

Art 24. Fica assegurado às pessoas jurí
dicas qUe ef~tivarem depósitos até o_ exerdcio 
de 1974, inélusive o dirEiito de aplicição dos 
r~cursos, nos prazos e condições estabeJed
dos, de acordo com a S_istêmátk:ã-_em vigor 
anteriormente a este De<:reto-LeL 

Art 25. A inClusão, no- siStema-ihstituído 
pelo presente Decreto-lei, dos projetas já apro.:
vados pelas agên<:ias de desenvolvimento de
penderá da comprovação de que a empresa 
titular vem cumprindo as normas estabele
cidas para execução dos respectivos em
preendimentOS. · · 

Art. 26. Este DecretO-Lei entra_r? em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contr~rlo. _ 

Brasfiia, 12 de dezembro de 1974; 1539 da 
Independência e 86? da Rep"úbUca. -ERNES~ 
TO GEfSEL - Mário Henrique Slmonsen -
A(ysson Paulinelli - Servero Fagundes Oo
mes -João Paulo dos Reis Vel/oso -Mau
ricio Rangel Reis. 

(À Comissão de Assuntos _Econômi-
cos-competénc/a t(?rminativa.) -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) -
O projeto lido será publicado e remetido à 
Comissão competente. _ . 
Sob~ a !Tlesa, -oficio que será lido pelo Sr. 

19 Secretário. 

É lido o seguinte 

Of. GL. PFL-164/89 
Brasília, 8 de agosto de 1989 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de me dirigir a V. Ex!' para 

indicar o nome do ilustre Senador João _Lqbp, 
do Partido da Frehte Uberal - PFL, Que Irá 
compor, como Membro Suplente, a C:Oinissão 
de Código de Defesa do Consumidor. 

Aproveito o ensejo para renovar meus pro
testos de elevada consideração e apreço. 

Córdialni.ente, - Senador :M.arcondes Ga
de/ha, Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) -
O-expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRE$1DENTE (Nabor Júnior) -
A Presidência recebeu, da Preféitura Mupicipa1 
de Muriaé, Estado de Minas Gerais. o Oficio 
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n~ S/20, de 1989 (n~ 493/89, na origem), sollci~ 
tando retificação da Resolução n9 186, de 
1983, que autorizou a Prefeitura Municipal de 
Muriaé, Estado de Minas Gerais, a elevar em 
Cr$ 317.567.250,00 (trezentos" e dezessete mi· 
lhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzen· 
tos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

A matéria será despachada à Comissão de 
Assuntos Econômlcos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Há oradores inscritos. 

COncedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR.JOTAHYMAGAUIÃES(PMDB
BA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, tenho, talvez, chegado 
a abusar desta tribuna para condenar, sempre 
com veemência, o nível de violência vivido 
pelo País. 

A violência, como tenho dito, não se expres
sa pelo número de vítimas, mas é o império 
da coerção física e psicossocial. I:: a essência 
de um reinado de anarquia, onde inexlste a 
lei e se desconhece a punição. 

Quando essa situação se apresenta num 
grupo humano desorganizado, o Estado irá 
erigir-se: justamente como· s·oJução, sobre um 
número de consenso para legitimar a inevi
tá~l coerção que ordenará o caos e estabe
Je<:erá a lei. 

Mas quando o Estado já existe, realimen
tando a violência com os instrumentos que 
a sociedade criou exatamente para e~miná-la, 
então estamos diante de_ uma situação inédita, 
criada peJa História, capaz de jogar-nos em 
situaçõe;; inimagináveis de degradaçiio huma
na. 

O totalitarismo imaginado por OrweU não 
é senão um destes casos em que o Estado 
ideologizado estreita sua base de sustentação 
social, transformando~se numa máqufna infer
nal de violência política. Cõni/erte~Se num fim 
em si mesmo e autojustificado. 

Em outros casos, e não estamos distante 
de visualizá-lo, o Estado mantém sua fachada 
liberal-democrática, mas se transforma num 
mero instrumento de interesses econômfcos, 
muitas vezes articulados com o crime organi
zado e_a contravenção. Nestes casos, o destino 
do Estado é transformar-se numa máquina 
infernal de corrupção, forma perversa de totali
tarismo. Temo, às vezes, que o nosso sofrido 
continente latino-americano acabe vacilando 
entre um e outra forma de distorção, numa 
eterna armadilha entre os limites do que meta
foricamente se poderia chamar de "esquerda" 
ou "direíta", sem que isso condUza nem a 
democracia, nem ao desenvolvimento, nem 
muito menos à redução da violência aos limi
tes impostos pela lei. 

Detenho-me, mais uma vez, sobre a questão 
da violência, porque me assombram os indica
dores trazidos a público pela imprensa sobre 
acidentes de trabalho e acidentes de_ trânsito. 

Aftrma o Dr. António Alves de Souza, Secre
tário de Segurança e Medicina do Trabalho, 
que o País vive, "em termos de relações capi
tal-trabalho, situações típicas da Idade Média, 

com um milhão de acidentes de trabalho por 
ano" e que o Ministério simplesmente não 
possui fiscais em número suficiente para ga
rantir a vigilância sobre a legislação existente. 
Registra, ademais, o referido Secretário, que 
o MiníStério do Trabalho não dispõe mais do 
que NCz$ 24 m!lhões para a segurança e me
dicina do trabalho, verba insuficiente para trei
nar, preparar o cOrpo técnico, fiscaliz_ar e oríen~ 
tar a Torça de trabalho para a gravidade do 
assunto. Indago-me, apenas: por que os vulto
sos recursos assegurados pela Constituição 
ao Senac, Sesc, Senai e Sesi não são parcial
mente alocados para a questão da segurança 
do trabalho? Como pode, aliás, o Ministério 
do Trabalho, órgão f11ndamental do Poder 
Executivo para implementar e fiscalizar um 
dos corpos mais avançados de regulaçáo das 
relações capital-trabalho no mundo; come
çando pela Constituição recém-aprovada, fi
car tão desprovido de meios técnicos, finan
ceiros e institudonais? Como reverter esta si
tuação de forma a que a letra da lei seja rigoro
samente observada e convertida em políticas 
públicas a serviço da popuJação? 

Para responder a estas indagações, estou 
submetendo a este Plenário, nos termos da 
Const.J.luição e do RegimentO Interno do Sena
do, a convocação da Exm~ Dorothéia Wer
neck, Ministra do Trabalho, a fim de que pes
soalmente nos confirme não apenas os núme
ros Clã violêllcia nó processo de trabalho, mas 
as carências de sua Pasta. 

Aproveito, também, para encaminhar um 
requerimento de informações ao Ministro da 
Fazenda, Economista Mailson da Nóbrega, a 
querrrse Vincula o Consdhci NaCional de Se
guros Privados, sobre à aplicaçáo da Lei n" 
6.194l74; c:Jue regUlameritou o seguro deres
ponsabilidade civil contra terceiros, o chama· 
do Danos Pessoais Causados por Veículos Au
tomotores de Via Terrestre, hoje cobrado junto 
com a Taxa Rodoviária Única (TRU). Isto por
que, à violência do processo de trabalho, se 
soma a violência no trânsito, fazendo milhares 
de trabalhadores a caminho dos seus locais 
ele trabalho vítimas de mais esta agressão por 
terem nascido num País chamado Brasil. E 
faço este requerimento porque me surpreen
de, sempre, que as autoridades afirmem que 
não há recursos a sua disposição para resolver 
os problemas que a elas estão afetos. Sequer 
para estudá-los ... 

Não obstante, o cidadão brasileiro paga. É 
um dos cidadãos que mais paga no mundo 
ao Estado, que supostamente dever-lhe-ia dar 
aposentadoria justa por contada cota de previ
dência descontada de seu_ sa1ário, ao longo 
de 35 _anos; educação básica, por conta _do 
salário-educação sobreposto ao preço dos 
produtos à razão de 2,5% da folha de _salários, 
hoje da ordem de US $ 100 bilhões; treina
mento e segurança no trabalho por conta das 
contribuições, também acrescidas aos preços 
dos produtos, ao Sesc, Senac, Sesi, Senai e 
Senar; indenização em acidentes de trânsito, 
por conta do seguro pago pelos proprietários 
de carros. Para não fa1ar na contrapartida dos 
impostos ... 

Mas, decididamente, nunca há recursos. O 
que está acontecendo? O n:ível de renda do 
P~ís é muito baixo para suas necessidades? 
O nfllel de arrecadação é muito baixo? As ativi
dades-meio estão consumindo os recursos 
concebidos para fins específicos? É de se pre
ver, então, que daqui a pouco o Selo-Pedágio 
também terá_sido devorado pela máquina bu
rocrática sem qualquer solução para o grave 
problema da falta de conservação das estra
das,..Neste .caso, de nada adianta criar mais 
e mais taxas e impostos, porque o_ sumidouro 
do Estado, do déficit público ou o qlie for, 
tudo consome. 

Desejo, pois, saber qual o destino do produ
to da arrecadação da Taxa Rodoviária Única 
(TRU) e, sobretudo, do prêmio do Seguro Res
ponsabilidade Civil - DPVAT -• vez que· os 
hospitais municipais de pronto socorro, que 
cuidam dos acidentados, continuam despro
vido.s de meiQ_s e equipamentos, as vítimas 
e suas famílias desamparadas, os assassinos 
condutores soltos e o problema da segurança 
do trânsito reduzido à legislação do "dntci de 
segurança". 

O Sr. Dirceu Carneiro - Permite-me V. 
EX' um aparte? 

O SR. JOTAHY MAGAUIÃES - Com 
todo o prazer, Senador- Dirceu Carneiro. 

_O Sr. Dirceu Carneiro- Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, sobre a questão da violên
cia, de um modo gera], que V. Ex" tão bem 
está tratando neste momento, abordando os 
diversos aspectos, especialmente aqueles que 
são mais viáveis de serem atacados e contro
lados, go;:>staí!amos de considerar que uma das 
questões que é um foco gerador imenso da 
violência instalada na sociedade brasüeira é 
a grande diferença social. Esse dualismo de 
duas sociedades andando pela mesma calça
da: uma, ao nivel das mais desenvolvidas do 
Mundo, bem dotada, bem criada, que mora 
bem, que tem rendimentos altos, que participa . 
de todo o conforto que a Humanidade já con
quistou até agora; ao lado, outra sociedade, 
aquela dos que não têm acesso a esse nivel 
de vida, que não têm acesso sequer às infor
mações, que não freqüentaram escola, que 
não tiveram oportunidade de ter um emprego 
melhor remunerado e são quase que margi
nais da sociedade. Neste aspecto, estaria, tal
vez, um dos maiores focos da violência insta
lada no Brasil, ao lado, evidentemente, de um 
aparelho legal ineficiente. Verificamos que um 
conjunto enorme de leis precisam ser atuali
zadas, precisam ser estabel~cidas novas pena
lidades adequadas ao nosso tempo, visto que 
temos leis que estão inteiramente superadas 
no que diz respeito às penalidades, e outras 
sequer têm penalidades para punir-llm con
junto de desvios da sociedade. Também não 
basta que tenhamos as leis; é preciso que elas 
sejam respeitadas, é necessário que elas se
jam çumpridas. De modo que estamos diante 
de um conjunto muito grande de desafios, 
entre eles aquele que é o do próprio Estado, 
que deveria ser fiador de um comportamento, 
da defesa dos cidadãos agredidos e de um 
equilíbrio de convivência na sociedade que 
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também está em crise, Na realidade, estamos 
enfrentando este final de século com enormes 
desafios, talvez, além da_s providências suge· 
ridas por V. Ex', indusive c:hamando os Minis
tros, debatendo aqui, no Senado Federal, di
vulgando à sociedade todas essas questões 
que devem ser enfrentadas, encontremos al
guma resposta pelos processos_ cle:itorais, es
colhendo a1.1torídades responsáveis pelo cum
primento_ da lei, autoridades competentes para 
desenvolver um trabalho do ponto de vista 
do se to r público, fazendo com que estas Casas 
do Poder Legislativo, particularmente esta à 
que pertencemos, sejam eficientes na elabo
ração das leis complementares à Constituição, 
da sua própria modemizaç_ã_q, para responder 
adequadamente aos desafios da sociedade. 
Temos, realmente, para responder, quem sa~ 
be, à questão da violência em nos~o País, um 
desafio ii"oenso a _enfrentar. Todas as vetes 
que esse tema for tratado no plenário, vale 
a pena discuti~lo, vale a pena nele nOs aprot'unw 
darmos, para que aquilo que é mais prioritário 
em todo esse universo seja apontado, seja se
guido, seja conhec:tdo da socied~de, pelo me
nos o ponto de vista e as possíbflidades que 
cada uma dessas prioridades terá. Eram estas 
aJgumas das considerações que queríamos 
fazer em relação a tema .• tão abrangente, tão 
importante para ser cfiscutído, que V. Ex" levan
ta nesta tarde. 

O SR- JCITAHY MAGALHÃES - Agra
deço a V. Ex' esse substancioso aparte, que 
vem enriquecer em muito o meu pronuncia
mento. 

V. Ex' trata a questão sob outros anQulos 
até, talvez, mais importantes do que aqueles 
dois aos quais dou prioridade no dia de hoje: 
a violência do trânsito e a violência relacionada 
aos acidentes de tr.flb_alho. [niç:iaJmente, esiOO 
preocupado com esses dois aspectos,' porque 
temos, no Brasil, a média de 1 milhão de aci
dentes de trabalho anualmente. Fiquei preo
cupado quando vi setores do_próprio Minis~ 
léria do Trabalho declararem que não tinham 
a menor condição de atender _a essas preocu· 
paç_ões, que devem ser de todos nós, pelo 
prejuíZo que causam à e_c_p_nqmia e, também, 
pelo aspecto da violência qlie atinge direta
mente _Q trabalhador, por falta de preparo, por 
falta de condições adequadas de trabalho. 

A outra violência diz respeito ao trânsito: 
outro aspecto que me chamou a atenção é 
este pagamento que fazemos do seguro; na 
maioria das vezes, as famílias das vítimas não 
têm conhecimento de_ que têm direito de rece~ 
ber uma quantia, não multo grande, -desse 
seguro, pago por todos proprietários de veícu
los. Dai a minha preocupação de ouvir o Minis~ 
tro da Fa~enda, através de _um requerimento 
de informações, a respeito deste assunto. 

V. Ex· trata da questão num nível social mais 
amplo. Hoje mesmo tive a preocupação de 
colher informações para um pronunciamento 
que no futuro_ pretendo fazer a respeito de 
menores _abandonados. No meu Estado, aBa
hia, a Funabem tem dados de que a fameb 
atende a 400 internos, em Salvador, e, através 
de outros programas, atende a 61 mil menores 
abandonados, que representam apenas 5% 

do número total em nosso Estado. Cerca de 
400 mn menores abandonados não têm nem 
nome, não sabem nem o próprio nome. Não 
é não ter registro, pois, ne_ste caso, o número 
é muito maior. Cerca de-400 mil menores 
chegam perante o juiz e não sabem nem Qual 
o seu nome, pois saíram de casa muito cedo 
e não se lembram nem do próprio nome. O 
menor que não sabe o seu nome não- tem 
família e é considerado um indíviduo de a,lto 
risco_p_ara a sociedade, pela violência que se 
Vai ili.stituir no futuro. 

V. Ex" fala no problema da justiça. No mo~ 
menta em que tivermos uma justiça mais rápi
da, em que as leis sejam realmente cumpridas, 
que as penalidades sejam impostas para evitar 
essa impunidade geral e esse despropósito 
que existe nO Brasil- ninguém mais acredita 
em nada, porque a impunidade é uma cons
tante_ em nossa sociedade, quando a lei for 
curiiprida e suas penas aplicadas, talvez tenha~ 
mos menos violência. Outros ângulos,_ como 
V. Ex~ bem disse, têm que ser tratados aqui, 
diariamente, a respeito dessa questão_ da viow 
lênc::ia no Brasil e no Mundo, mals especifica~ 
mente no Bcasil, e para nós, muito particular~ 
me!}te, na Bahia e no Nordeste. 

-ÃQ-iãdeço a V. Ex•, nobre Senador Dirceu 
Carneiro, o aparte. 

Sf~ _Presidente, certo de que este Plenário 
saberá fazer uma breve pausa, em suas refle
xões, sobre a grave crise nacional, para tratar 
de um assunto que, embora menor, mutila 
milhões de brasileiros, ~nualmente, em pro
pofçôes comparáveis a uma verdadeira guer~ 
ra, só que travada nos ardis do tráfego e nos 
lapsos de suas máquinas de trabalho, agra~ 
deço o encaminhamento do requerimento de 
informações anexo, bem como a convocação 
da Ministra do Trabalho, após a aprovação 
deste Plenário. 

Sr. Prestdente, antes de encerrar meu pro~ 
nunciamento de hoje, desejãva tratar de outro 
assunto. U, no Correio_Braziliense, nos últimos 
dias, nestes dias de trabalho após o retorno 
do rec.esso de julho, que, no Plenário do Sena~ 
do, havíamos aprovado apenas um projeto. 
é: justo que fique consignado que esse jornal 
abriu espaço para a dlvuigação de parte dos 
nossos trabalhos diários, que nao é comum, 
infelizmente. 

Os nossos companheiros de trabalho, jor~ 
nalista, que dão atenção _a este Plenário, que 
acompanham diariamente os nossos traba~ 
lhos~ como prova, a(, a tribuna da imprensa, 
em que estão presentes para acompanhar os 
trabalhos dfários desta Casá - equivocaram
Se n_a___i_nformação. Houve um equívoco, que 
deSejo retificar, apenas cónlo contribuição ao 
autor da nota. O atual Regimento Interno do 
Senado determina que, nas Comissões, vários 
dos projetas tenhéil.m decisão terminativa. 

fiz um levantamento aligeir-ado, hoje, e sei 
Q!Je na Comi_ss?lo de Constituição, Justiça e 
Cidadania, nestas três ou quatro reuniões havi
das, foram aprovados onze projetas, terminati
Y~.tnente, e dois, rejeitados. Outras Comissões, 
inclusiye a do Distrito Federal, também tive
ram projetas decididos em caráter definitivo. 

Então, hoje, não temos que contabilizar ape
nas as wtações no Plenário; temos que tam
bém acompanhar as votações nas Comissões. 

Nós, no Plenário, dependemos, para vota
ção, de projetes que venham da Câmara, o 
que, infelizmente, não está ocorrendo no volu
me desejáveL Por esta razão estamos deci· 
Qindo, limpãndo a pauta de projetas antigos, 
que estamos_vot;indo no plenário diariamente, 
porque temos tido_ n(unerq, praticamente, em 
todas as sessões. Quancjo foi fe_ita a ven'ficação 
de quorum, .tínhamos quorum.- Portanto, no 
Senado estamos -ªtentos aos trabalhos e que
remos dizer que, hoje, estamos, em razão des
ta dependência; quase que votando apenas 
pela prejudicialidade de vários projetas que 
se encontravam em tramitação na Casa e que, 
agora, devido à nova Constituição, sã.o consi
derados prejudicados. 

Era esta, Sr. Presidente, a explicação que 
desejava fazer, em forma de contnbuição, aos 
nossOs companheiros de trabalho, jornalista, 
que acompanham as atividades desta Casa. 
Por isso, espero que seja entendido desta for
ma: ·que o Senado está cumprlndo com o 
seu dever. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Concedo a, palavra ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho. (Pa:tisa) 

S. Ex~ não se encontra presente. 
ConcedO a -palavra ao nobre Senador Leite 

ChaveS. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente 
e Srs. senadores, recentememe estive no Pa. 
raguai, em Assunção, para receber, ao lado 
de outras personalidades, uma homenagem 
do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Integração 
Social, que resolveu condecorar brasileiros e 
paraguaios. Operou~se a solenidade em As
sunção, como preito de homenagear a demo
cracia ali nascente. 

Há anos que não voltava_ a Assunção. Depois 
de seis anos ali retomei, constatando uma difew 
rença muito acentuada no próprio compor
tamento popular. Senti que o povo está em 
~·Jua~de-mel'' com a democracia, ress_urgente, 
e cheguei à conclusão de que, seguramente, 
no Paraguai, a democracia haverá de se estabi
[izar primeiro do que aqui no Brasil. 

Nunca houve tanta necessidade de uma in· 
tegração, na América Latina, como agora e 
creio, Sr. Presidente, que a nossa iniciativa nes
sa direção deve começar pelo Paraguai, o país 
vizinho com que temos uma história pendên
cia, nunca aceita pelas consciências maiores. 

No passado, passado sem glória, fomos ins
trumentos, como a Argentina e o Uruguai, dos 
interesses de urna grande potência da época, 
para destruir, aniquilar aquele fantástico país 
que, na época, tinha a melhor indústria do 
Continente sul-americano. 

Esse passado deve ser sepu[tado, com Uma 
integração ffialor, e a integração na Amélica 
Latina terá de começar pelo Paraguai, e, do 
lado do Brasil, a partir do Paraná, meu Estado, 
que, com muita hqnra, represento nesta Casa. 

Sabem v:- EX' ·que_ foi no Paraguai que se 
abriu a prtmeira agência do Banco do Brasil;_ 



3838 Terça-feira 15 DJAAIO Do CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Agosto de 1989 

foi para o Paraguai, tainbém, que exportamos 
as primeiras mercadorias de nossa produção. 
E foi através do porto de Santos que o Para
guai exportou, pelo mar, as suas primeiras 
mercadorias. __ 

Estivemos com senadOres e- deputados pa
raguaios, e sentimos que, neste dima de liber
dade, as liberdades nascentes nos dois países 
- Brasil .e Paraguai -, temos condições de 
fortalecer, de tal fonna, a nossa amizade, que 
haverá um esquecimento completo dessa pe
quena ferida, mas ainda não esquecida, que 
levou, em determinado instante das nossas 
vidas, a um conflito entre as nossas naçóes. 

Todos têm conhecimento de que o Para
guai exporta a sua mercadoria através do Porto 
de Paranagu.á. 

Paranaguá, entretanto, com crescente volu
me da produçélo de grãos do Brasil, não terá 
condições, dentro de algum tempo, de aten
der, também, às pretensões crescentes do Pa
raguai. 

Orna solução que nos parece importante 
para o País, para o Paraguai e para o meu 
EStado, é a concessão, para utilização quase 
que exclusiva pelo Paraguai, do porto de Anta
nina. 

O porto não está em operação agora, rftãs, 
mediante alguns seNiços de entroncamento, 
pode oferecer as mesmas vantagens que Para
naguá. E com o própfiõ aval do Brasil, com 
a nossa intervenção, conseguiríamos, no futu
ro, fmanciamento internacional para que o Pa
raguai pudesse utilizar esse Porto. 

O Brasil é um Pafs de largas costas, mas 
de poucos portos. E o Paraná é um Estado 
de grande produtividade, de grande produção, 

. e que atende às demandas de Mato Grosso 
do Sul, parte de Santa Catarina e também 
do Paraguai. Poderá perfeitamente s_e dar ao 
luxo de ter um segundo porto dessa natureza, 
recuperando, inclusive, a vitalidade econômi
ca da cidade de Antonina e das cidades adja
centes. 

Essa nossa generosidade, Sr. Presidente, 
tem que ser tal que sirva de pretexto, sirva 
também de precedente para que possamos 
obter igual tratamento dos nossos vizinhos do 
Pacífico pois através dos Andes é que deve
mos ter portos futuros, a fim de que nos inte
gremos à comunidade internacional. 

Ao voltar da China, prestei um depoimento, 
nesta Casa, da importância do nosso comér
cio com o Pacffico. E nós temos que ir para 
o Oriente pelo Ocidente. 

Eu disse a V. Ext, Sr. Presidente, que, quan
do um Estado como o seu, por exemplo, o 
Acre, estiver produzindo na amplitude de exu
berância de suas terras, Rondônia e toda aque
la parte ocidental da Amazônia jamais terão 
condições de exportar a produção por Santos, 
porque o atrito econômico será tamanho que 
o valor das cargas vai ser inferior ao preço 
do combustível. 

Então, o Pacífico se abre como noVa fron
teira. 

Com o Mercado Comum EurOpeu, com a 
sociedade existente entre Canadá e Estados 
Unidos, no Atlântico, o que nos resta é o Pací
fico. E, através do Pacífico, ou com essa pehe-

tração para o Oriente, é que também teremos 
condições de abrir, racionalmente, a Amazô
nia. A abertura para o Pacífico e a abertura 
racional da Amazônia são valores conjugados, 
são realidades conexas. 

A Amazônia tem que ser explorada conve
nientemente, antes de o Mundo ficar c:om essa 
preocupação e o Brasil perplexo, sem respos
ta; deve o nosso País proceder ao levanta
mento geoeeortôinico da Amazônia, porque 
há regiões que devem e têm que ser explo
radas, enquanto há santuários ecológicos 
enormes que têm que ser protegidos. 

Sr. Presidente, aproveito este instante, estes 
poucos minutos desta sessão vespertina, para 
dar conhecimento da felicidade com que o 
povo paraguaio es~ desfrutando da liberdade. 

Algumas gerações- duas gerações suces
sivas -jamais souberam o que seria demo
cracia. Muitos não sabem ainda o que fazer 
com ela, mas respiram um clima que enten
-dem deva ser permanente. 

E devemo-nos unir, os dois países que pas
saram por conturbações sérias, por olvidáveis 
ditaduras militares. Unamo-nos, para que a 
democracia seja, aqui, uma árvore duradoura 
e_ não apenas sombras e pesadelos. (Muito 
bern!) 

O Sr. Mauro Benevides - Sr. Presidente 
peço a palavra para. uma breve comuniçação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
ConcedO a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides, para uma breve comunicação. 

~ O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. ·-vara breve Comunicação.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, uma das mais tradicio
nais. e p~ósperas coffiunas do Nordeste - o 
~nicípio de Qu_ixer_amobim - comemora, 
nesta data, o seu bicentenário, em meio a ex~ 
pressivas festividades, promovidas sob a coor~ 
denação do Prefeito Antônio Almeida Macha~ 
do. 

Incrustada em pleno sertão central do Cea
rá, a cidade regozija-se pela defluência dos 
seus_ 200 anos de emancipação política, re~ 
lembrando os filhos ijustres que souberam im
por-se à admiração e ao respeito dos nossos 
coestaduanos. 

A antiga Fazenda de Santo Antônio do Bo
queirão, Vija Campo Maior, hoje Quixeramo~ 
bim, não permitiu que se descaracterizasse 
EUil..!él conotação tipicamente sertaneja, apesar 
dos marcos expressivos que ali se acham fin
cados para sinalizar auspiciosa fase de desen
volvimento econômiso e progresso social, 

PosSuindo várias agências bancárias - en
tre as quais do Banco do Brasil, BNB e BEC 
-um modelar estabelecimento de ensino ofi~ 
cial do 2° grau, o ColégiO Andrade Furtado; 
duas emissoras de radiodifusão, a Rádio Cris
tal_e a Campo Maior; um hospital regional 
e um infantij, dirigido este por Dona Aldamira 
Fernandes; usinas de beneficiamento de algo
dão e numerosos estabelecimentos comer
ciais e industriais; o Município de Quixeramo
bim cresc;eu pela visão e dinamismo de todas 
as suas dasses sociais. 

Como seu representante à Assembléia Le
gislativa e, hoje, integrando esta Casa do Con-

gresso, defendi, ao longo do tempo, as aspira
ções mais justas .e legítimas de sua comuni
dade, fazendo-o sempre com o apo!o de todas 
as camadas da respectiva população. 

Reco(do a resistência heróica dos quixera
mobienses às calamidades "climáticas- quer 
õS secas ou enchentes periódicas - num 
exemplo edificante da bravura e estoicismo 
que caracterizam a gente daquela região. 

CoMe-ço de perto todos os seus distritos 
-um deles erigido recentemente a Município, 
o de Madalena. com autonomia política asse
gurada- cujos anseios sã_o levados a debate 
no plenário ~e sua histórica Câmara de Verea
dores, palco de acontedmeli.tos memoráveis; 
que ganharam repercussão nacional. 

Num passado recente, ali pontificaram inte
lectuais como Ismael Pordeus, Andrade Furta
do, Pedro Teles de Menezes e tantos outros; 
líderes políticos como Luíz Almeida e Afonso 
Machado, que sempre se respeitaram, embora 
lutando em trincheiras partidárias adversas; 
médicos renomàdos como Álvaro Otacílio No
gueira Fernandes, José Pontes Neto, de que 
são seguidores, atualmente os Drs. Joaquim 
Fernandes e José Alves, ambos extremamente 
dedicados ao exerçído da profissão que abra
çaram; se!Ventuários da Justiça como Miguel 
Fenelon Câmara, cuja descendência nume
rosa está vinculada a posições de relevo na 
vida judiciária - como, por exemplo, o seu 
sucessor no Cart6iiõ Câmara, José Homero 
Saraiva Câmara -,- bem assim o titular do 
29 Cartório Antero Albuquerte Filho. 

Na vida eclesiástica, Quixeramobim viu des
tacar-se o atual Arcebispo de Teresina, Dom 
Miguel Fenelon Câmara Filho, e nas lides cul
turais sobressai~se, com permanente desta~ 
que, o Historiador Fernando Câmara, membro 
vitalício do Instituto do Ceará. 

O atual 'Vigário, de origem estrangeira, Pa
dre André Koenning, identificou-se admiravel
mente com os seus jurisdiclonados, arraigan~ 
do-lhes a fé e fazendo-os render constantes 
homenagens ao Padroeiro Santo Antônio. 

Ao visitar, há poucos dias, a cidade bicente
nária, comovi-me com a visão telúrica de uma 
barragem sangrando, na impetuosidade das 
águas do rio Quixeramobim, num ano em que 
o inverno generoso fez renascer muitas espe
ranças e sepultar previsíveis desalentos. 

Se não fora a perda considerável de sua 
produção algodoeira, em razão da implacável 
praga do Bicudo, aquela comuna ·estaria con
tribuindo ainda mais significativamente para 
estimular a cotonicultura e beneficiar os Pólos 
Têxtil e de Confecções do Estado. 

L.igada à Capital pela chamada Estrada do 
Algodão, indealizada pelo saudoso Governa
dor Plácido Aderaldo Castelo, Quixeramobim 
situa-se a 217km de Fortaleza, abrigando, em 
cada fim de semana, nas suas fazendas aco
lhedoras, centenas de visitantes que deman
dam o Sertão Central do Ceará 

Aliás, Gustavo Barroso, escritor emérito, re
portando-se a Quixeramobim, destacou lapi
darmente: 

"A faz.enda que se situa, os vizinhos 
que se reúnem, a riqueza que aumenta, 
a capela que surge, a Igreja que substitui 
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em tomo da qual a VIla formada ali se 
transforma em cidade. -Preside a todos 
um espírito cristão, é a sombra da Cruz 
que assim povoa e civiliza o deserto." 

Sr. Presidente, conlO "Cidadão Honorário" 
de Quixeramobim oe tâo intrinsecamente vin
culado aos seus habitantes, não poderia deixar 
de pôr em relevo a auspiciosa efeméride que, 
hoje, trans·corre em__meio a demonstrações 
de regozijo de to_dos os seus filhos e descen
dentes, assodando~me à homenagem pres.. 
tada aos que colaboraram, em dois séculos, 
para o engradecimento daquele Município. 

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

O SR. PRESIDENTE(Nabor Júnior) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Joáo 
Lobo. 

OSR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Para breve 
comunicação.)- Sr. Presjdente, Srs. senado
res, o meu Estado do Piauí está atravessando 
uma fase muito difíc~. talvez mals difícil do 
que o próprio País, eis que um desmando 
geral e total tomou conta da AdminiStração 
Pública do meu Estado. 

Na semana passada, Sr. Presidente, abordei 
aqui os desmandos e a violência da Polícia 
Militar do meu Estado, que bateu, prendeu 
professores que estavam apenas tentando 
protestar contra o a tua! estado de coisa daque
le Estado, contra o salário de NCz$ 65,00 men~ 
sais que recebem, contra a mínima condição 
de funcionamento dos estabelecimentos es
colares. O ensino secundário está em greve 
há I 05 dias, no Estado do _Piauí, ou estava 
naquela ocasião em-que abordei o assunto, 
e durante todo o primeiro periodo escolar, as 
escolas primárias não funcionaram ou funcio
naram atropeladamente. O Banco do Estado 
do Piatú está sob infervenção, falldo, sem con
dição de dar o menor atendimento aos comer
ciantes, aos produtores ou aos ruralistas da 
minha terra. Ninguém sabe para onde está 
sendo encaminhado o dinheiro do Estado do 
Piauí. 

Srs. Senadores, projetas faraónicOs e absur~ 
dos foram lan-çados à imprensa, foram inicia
dos e os parcos recursos do meu Estado desa
pareceram, pois ele não tinha neÕhuma capa
cidade para financiar aquele faraonismo total 
que se instalou, naquele momento, na Admi~ 
nistração Pública, 

O Governo do EStado iniciou a construção 
de um prê-metrô na capital, Teresina, iniciou 
a construção de uma praia, uma espécie de 
"Copacabana caDO-cla ;, no Estado do Pia ui. 
Além disso, com uma idéia verdadeiramente 
fora da realidade, o Governo" do Estado inlclou 
também a construção de navios, que lá são 
chamados "navios do sal", qUe" deveriam 
transportar sal das Praias de Luiz Corrêa: para 
a hiterlândia piauense, para o extremo sul do 
Piauí, em Santa- FiJOiTIE:na~ quase 1.400 quiló
metros de distância -um sal que não existia, 
porque o Piauí não é nem mencionãdo nas 
estatísticas como prOdutor de sal no Brasil. 
Por um rio que há mais de 40 anos está asso
reado e não te1:9 navegação contínua, por um 
rio que está sancionado pela Barragem da 

Boa Esperança, enfim, o tipo do projeto absur
do que não poderia nem-ser perlsado, quanto 
mais iniciadO. 

Sr. PreSidenté e Srs. Senadores, um gover
ilàdcir deve ter a lucidez de selecionar os proje

-tO$ mais válidos -para-serem feitos, princiPal
mente nos Estados pobres e pequenos, como 
o Esfado do Piauí. É claro que todos queremos 
ã grandeza, o luxo, o fausto, o excepcional 
para os nossos Estados, mas é indispensável 
tenhamos cuidado com o dinheiro do povo, 
com o dinehiro dos pobres, com a neces
sidade do pobre. 

OTavrador continua largado nos recônditos 
piauienses, com as estradas totalmente intran-

-sitáveis e com os bancos de financiamento 
paralisados, tudo isso acontecendo ao lado_ 
de um _ensino que não funciona, emperrado, 
e de um funcf6nalismo público com uma re
nonera~ão àVL1tante. Hoje, o funcionamento 

-público do Estado do Piauí percebe menos 
do que o aposentado o Funrural. O funciona
lismo público do Estado do Piauí é um autên
tico Funrural deste País. 

Sr. Presidente, leio no Jornal do Brasil de 
hoje que a ASsembléia Legi?lativa do Estado 
do Piauí está movimentando um processo de 
impeachment contra o Governador do Estado, 
por iniciativa do Deputado Homero Castello 
Branco. 

Não sei se eie tem raião ou se os dados 
-- que· ele tem erri mãos são substanciais e per

mitiriam esse processo. O referido Deputado 
é-do PFL, e este Partido não é a maioria na 
Assembléia Legislativa do Estado do Piauí. De 
trinta Deputados, o PFL tem apenas treze. 

Sr. Presidente, gostaria de ler alguns tópicos 
da notícia veiculada, hoje, peloJornal do Brasil 
sobre o impeachment do Governador do Esta
do do Piauí. 

DEPUTADO PEDE O ""IMPEACHMENT"" 
DE ALBERTO SILVA 

Tel'ülna- O deputado Homero Castelo 
Branco (PFL) apresenta hoje, mi Assembléia 
Legfslativa, o pedido de cassação (impeach
ment) do governador do Piauí, Alberto da Silva 
(PMDB). Segundo Castelo Branco, o pedido 
será baseado em documentação que com
prova corrupção no governo "que está levan
do o estado à falência". Castelo Branco reco
nhece que vai ser diffcil a aprovação do im
peachmeilt, porque o Goverrió _tem maioria 
na Assembléia. "Espero poder convecer os 
colegas do PMDB que tembém não estão sa
tisfeitos _-cOm o governo", disse o deputado. 

Para pedir a cassação, o deputado apre
sentará denúncias feitas através da caixa pos
taiAll, criada por ele para receber queixas 

-_- Cóntra o Governo. "Já conseguimos reunir a 
dOcUmentação necessária, mas a cada dia 
surge um fato novo", disse Castelo Branco. 
Segundo o deputado, o governador comprou 
sem llcltação, contratou ilegalmente três mil 
funcionários (ad.mitjd_os em concurso público) 
e é acusado em três processos que tramitam 
na Pol(cia FederaL tfum àos processos, Alber
to Silva é acusado de favorecer líderes políticos 
do interior do Estado com carros roubados 

que foram- apreendidos pela Secretaria de Se
gurança. A PolíCia Rodoviária Federal apreen
deu alguns desses veícu16s, que eram usados 
por líderes políticos do interior. 

CastelO Branco disSe Que "vai correr muito 
dinheiro na Assembléia para impedir a aprova
ção do pedido de cassação", Ele mesmo afir
mou que está sofrendo pressões de "pessoas 
ligadas ao governador" para não formaliZar 
o pedido e até tentativas de desmoralizá-lo: 
"O suplente de Deputado Totnás Teixeira dis
se que eu tinha um "gato" {dispositivo usado 
para roubar energia elétrica) e que eu iria parar 

-na Justiça por isso''. 
Sr. Presidente, não quero antedpar julga

mentos. Acredito que esse impeachment não_ 
dará em nada. O Sr. Governador terá modos 
e rhelos de controlar o voto dos Srs. Deputa
dos; principalmente porque S. Ex• tem a maio
ria dos DeputadOs na Assembléia. Mas é uma 
advertência que fica para o Estado e para o 
País inteiro, contra os desmandOs que estão 
acontecendo no Estado do Piauí e que mere
cem urgentemente uma providência. 

Não é possível, Sr. Presidente, que os recue
- sos de um Estado sejam desbaratados e des
viados _dãs suas reais necessidades e nada, 
absolutamente nada, seja feito para chamar 
à responsabilidade aqueles que assim proce
dem. 

Sr. _Presidente, eSpero que este Caso -;reja 
rumoroso na Assembléia Legislativa do meu 
Estado e que desperte a atenção - desperte 
a atenção para a imprensa; desperte a atenção 
para o País, como não se deve administrar 
um Estado, principalmente um Estado pobre. 

Sr. Presidente, neste momento desejo ape
nas registrar este fato, sem dizer que o Sr. 
Governador é culpado das acusações que lhe 
são imputadas no iinpeachment Espero que 
esta matéria Sirva de advertência e desperte 
a atenção, prindpalrilente, do póVo piauiense, 
para cobrar dos seus_ Goyemadores a _serie
dade e a lucidez com que aplicam os recursos 
do Estado do Piauí. 

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que 
queria prohuridar nesta tarde. (Muito bem! 
Palmas.) 

COMPARECEM MNS OS SRS. SEI'fA
DORES: 

.Mário Maia- Aweo Mel! o-Jarbas Passa
rinho- Edison Lobão_- Afonso Sancho
Humberto Lucena -Albano Franco -Itamar 
Franco:- Maurício Cc-rrêa- Rachid Salda
nha Derzi - José Richa - Carlos Chiarem 
--José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19:sedetário. -

Ê lido o seguinte 

REQOERIMENTO N• 409, DE 1989 

Sr. _Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 397 ,. ç-e "398, 

a, do Regimento Interno e de acordO- com o 
ãrt.- 50, caput, da Constituição, o Compare
cimento da Excelentíssima Senhora Minístra 
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do Trabalho, Di< Dorothéa Wemeck, à Sessão 
Plenária da Casa, no pi-azo de 30 (trinta) dias, 
com o objetivo de responder às seguintes in~ 
dagaçóes: __ 

a) Como se en_contra aParelhado, em ter
mos técnicos, financeiros e administrativos, 
o Ministério do Trabalho para curnprir a legis
lação vigente que regula as relações_ capital
trabalho no País, mormente no to<:: ante à Medi
cina e Segurança do Trabalho? O Mii1.istêrio 
tem alguma proposta para enfrentar mais ade
quadamente_as novas disposições exigidas 
pela Constituição? - _ 

b) Como se faz preserite o Ministério do 
Trabalho na fOrmulação e implantação de po
líticas sociais que ·afetam diretamente a vida 
dos trabalhadores em s_eus locais de trabalho 
ou em sua locomoção até os mesmos? 

c) O Ministério do Trabalho acompanha ou 
participa de ações normativas e reguladoras 
do Governo Federal concernentes à seguran
ça dos trabalhadores em seus deslocamentos 
entre os_ locais de moradia e trabalho? Como? 

d) Qual a participação do Ministério do Tra
balho na gestão dos recursos destinados ao 
SENA!, SENAC, SES! e SESC? 

e) Como tem evoluído no Pais a questão 
dos acidentes de trabalho_ e qual a política 
do Ministério do Trabalho para amenizar este 
drama e amparar as vítimas dessass!stidas de 
acidentes já ocorrido.s? O SES!, SESC.SENAC. 
e SENAI têm colaborado ou poderão colabo~ 
rar futuramente para o êxito desta política de 
prevenção e r_e-treinamento? 

{J O Min!stério do Trabalho está capacitado 
para, eventualmente, vir a substituir os fiscais 
da Previdência ho Controle do recolhimento 
das imposições sociais, Fundo de Garantia 
de Tempo de Serviço (FGTS) e salário-edu~ 
c_ação? 

g) Qual o nível de participação ativa da so
ciedade civil- sindicatos, associações de tra
balhadores e empresários - na formulação 
e execução das diretriz.es emana~as do Minís~ 
tério do Trabalho? 

h) Como se estã- prOCessando o reconhe~
cimento dos novos sindicatos para efeito de 
redistribuição do imposto sindical e de identifi
cação de legítimas lideranças de classe? 

1) Quais as forites- orçamentárias ou não 
de recursos que asseguram o funcionamento 
adequado das funções legais atribuídas ao Mi-
nistério do Trabalho? -

J) O Ministério do Ttabalho julga conve
niente a expedição de uma "lei soda!" anual 
equivalente à lei agrícola instituída pela Consti
tuição, que defina com clareza os objetivos 
da politica social do Governo, metas especí
ficas a serem alcançadas no curso do ano 
em termos de emprego, salários, treinamento 
profissional e sindical, horas trabalhadas, aci
dentes com trabalhadores, incorporação de 
segmentos específicos no processo de traba
lho, como jovens, mulheres; de reabsorção 
de contingentes liberados nõ processo de mo
dernização agrícola e automação industrial, 
Programa de Alimentação dos Trabalhadores 
- PAT -;aceso dos trabalhadores à Educa
ção e à Cultura, eliminação do arialfabetismo, 
etc.? 

k) Qual a avaliação que faz o Ministério do 
Progrãma de incentivos fiscais à alimentação 
dos trabalhadores? Há uma evidência do gasto 
tributário anual com este programa? Por que 
ritantém o Ministério um sistema de cartório 

-na concessão de autorização para a entrada 
de novas empresas no mercado, criando uma 
verdadeira carta _patente que transforma em
presas multinacionais em detentoras quase 
monopolísticas do referido mercado? 

1) Como encara o Ministério do Trabalho 
questões fundamentais à classe trabalhadora, 
como-acesso às decisões governamentais que 
lhe _concernem, sobretudo polítlcas sociais e 
participação na gestão dos fundos sociais co
mo FGTS, PIS/PASEP, etc. e políticas de in
centivos fiscais: PAT, Lei Samey, etc.? 

JustJOcação 

As recentes declarações do Secretário de 
Medicina e Segurança do Trabalho, no sentido 
de que o Ministério do Trabalho não está apa~ 
relhado suficientemente para fazer cumprir a 
legislação que regula as relações _capital-tra
balho, prilicipalmente no tocante à prevenção 

--de..acidentes de trabalho, traz à tona um qua
dro muito mais amplo de preocupações cjuan
lo à capacidade deste Ministério faz_er cumprir 
as exigências da .Constituição quanto aos direi
tos dos trabalhadores. 

A origem do Ministério do Trabalho reside 
numa fase_ autoritária da história do País e 
s_e inspira numa legislação própria do fascis
mo italiano, oode se destaca_a "Carta dei Lava
ra'~. É natural, portanto, que o Ministério do 
Trabalho se caracterizasse por uma atitude 
de credenciamento de sindicatos "oficiais .. e 
de uma certa viQilância; até certo pontO POli
c:iá1escã sobre os· trabalhadores. 

A nova Carta constitucional, emanada do 
proceso de redemocratização do País e mar
cada por intensa presença da sociedade civil 
e dos sindicatos na sua formulação aponta 
para um novo marco na$ relações capital-tra
balho no País e, portanto, um novo perfil para 

-o Ministério do Trabalho. Esta função de apa
relhamento institucional do Ministêrio do Tra
balho não poderia ter sido feita pela COnsti
tuição, mais pfeóc::upada com as questões ge
iais das relações capital-trabalho do que por 
sua transformação em instrumento ativo da 
participação dos trabalhadores na ~cisa públi
c:a. _É natural pois que o Ministério se sinta 

. d..~aaparelhado não apenas para prevenir ad
dentes de trabalho, mas até para fazer cumprir 
e, até mesmo, desenvolver, em termos instru
mentais, os marcos liberais e democráticos 
dos novos direitos dos trabalhadores. 
- Especial atenção merece o fato de que o 

Ministério do Trabalho é _um dos poucos ór
gãos do Governo Federal que não dispõe de 
qualquer instituição executiva de suas ações, 
na forma de fundação oU: empresa estatal, vez 
que tais funções acabaram sendo desempe~ 
nhadas por órgãos como SES C. SENA C, SES! 

. ~ SEN~L Urge, portanto, pensar as necessi
dades e urgências -do Ministério do Trabalho, 
a fim de que o mesmo não venha a fruStrar 
as expktativas suscitadãS"}Urit6 aos trabalha
dores pela nova Carta Ma!;Jna. 

Trata-se, pois, a partir áas palawas do Se
cretário de Medicina e Segurança do Trabalho, 
de levantar a questão _da instrumentalização 
do Ministério do Trabalho nesta fase da histó
rica restauração democrática do País, de for
ma que o Senado venha a participar das preo
cupações que, certamente, envolvem a com
petente titular desta pasta, contribuindo para 
encontrar, em conjunto, um novo perfil para 
o Ministério do Trabalho e um novo patamar 
para suas ações. 

Sala das Sess.õ"es, 14 de agosto de 1989. 
- S€nador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor_Júnior) --
0 requerimento que acaba de ser lido será 
publicado e incluído oportunamente na Or
dem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Sobre a mesa, requerimento que será )ido pelo 
Sr. 1 ~ Secretáríó, 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 410. DE 1989 

Sr. Presidente, 
Requeiro, nos termos do _disposto no art 

216, 1, do Regimento Interno, sejam soli<:itadas 
ao Exmo Sr. Ministro da Fazenda, Economista 
Mailson da Nóbrega, -as informações que se 
seguem, relativãs ao_ Conselho Nacional de 
Seguros Privados, órgão vinculado àquele Mi-
nistério; _ _____ _____ _ - ___ ---~ 

a) Como está sendo aplicada a Lei n9 
6.194n4, que alterou o Decreto n" 61.867/67, 
que trata do seguro obrigatório denominado 

-Danos Pessoaü;;_cc;~;usados por Veículos Auto-
motores de Via Terrestre~ DPVAT? -

b) QuaiS oS critérios que determinam a par~ 
ticipação das empresas seguradoras neste 
mercado? _ --

c) Qual o montante do prêmio arrecadado 
nos últimos cinco anos, segundo cada segu
radora? 

d) Existem seguradoras que não partici· 
pam deste mercado? 

e) Qual a rentabilidade proporcionada por 
este seguro- DPVAT- às empresas ao lon
go deste período vis-a-vís outras modalidades 
de seguro ou taxa média de lucratividade do 
setor? -

{J Qual o montante de benefícios pagos, 
por seguradora, a titulo de indenização por 
morte, invalidez ou despesas hospitalares, nos 
últimos cinco anos? 

g) Qt,.~al a possibilidade do Conselho Nacio
nal de Segurança Privados exigir daS segura
doras que vinculem seus anúnçios publicitá
rios aos benefícios trazidos pelo seguro contra 
terceiroS, córõo, -por exemplo, indenizações 
aos prejudicados_? __ 

h) Qual o prazo de caducidade dos pleitos 
para exigência de indenização por parte dos 
acidentados? 

1) Qual a fundai:nentação legal para a verda
deira intervenção regulatória estatal sobre o 
·mercado de seguros de responsabilidade civil 
contra terceiros acidentados por veículos au
tomotores de via terrestre? 
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J) Aatual transferência da parcela do produ
to da arrecadação do DPVAT para o INPS atin
ge que proporção do prêmio global? Existe 
pagamento de "taxas de administração" ao 
longo deste processo? Esta transferência não 
prejudica hospitais públicos estaduais e muni
cipais de pronto-socorro e mesmo hospitats 
privados que atendem_acid_e_n_tadQs? Como se 
faz a compensação? 

k) Seria possível encaminhar relatório cir
cunstanciado sobre o DPVAT aos Senadores? 

/) Seria possível destinar uma parcela do 
prêmio global do DPVAT para o fmanciarriento 
de entidade pública ou privada voltada para 
o estudo da segurança no trânsito e formu
lação de propostas concretas que viessem a 
reduzir a violência nas ruas e estradas? 

m) Quantos inválidos ou herdeiros de víti
mas fatais de acidentes de tiâil.-sifõ receberam 
a devida: indenização, ilos ú1timos cinco anos, 
da: rede seguradora? 

Justificação 

A gravidade do problema dos acidentes de 
trânsito no Brasit.tanto nas cidades como na~ 
estradas, é sobejamente 5::onhecida de todos. 

Recentemente, a grande imprensa vem 
dando o destaque que o assunto merece. A 
verdade é que já não existe nenhuma família 
no País que não tenha. sido atingida, em um 
de seus membros ou famlliares próximos. por 
wna tragédia provocada por acidente com veí
culo automotor de via terrestre. É corno se 
estivéssemos envolvidos numa verdadeira 
guerra que não distingue entre pedestres e 
condutores, proprietários e transportados. 

A questão é complexa e está à exigir a im
plantação de medidas de s;egurança Já vigen
tes em outros países. A autoridade da,s leis 
de tráfego e trânsito dev.e, também, ser urgen
temente restaurada, sem complacência com 
a Irresponsabilidade daqueles que fazem do 
carro uma arma de destruição e morte ele 
terceiros. 

Em boa hora implantou-se no Brasil. na 
década passada, o seguro de responsabilidade 
civil contra terceiros. Ele não impede nem evi
ta a catástrofe, mas compensa parcialmente 
os efeitos danosos dos sinistros: a morte, a. 
invalidez, os gastos hospitalares. Até agora, 
porém, este seguro mais parece à população 
proprietária de veículos automotores um im
posto, principalmente _depois que seu paga
mento atrelou-se ao pagamento da TRU. Para 
as vítimas dos acidentes, sobretudo as viúvas 
de trabalhadores mortos, este seguro ainda 
é um verdadeiro segredo. Poucos conhecem 
os direitos que efetiVamente têm ·como aci
dentados. Em se tratando, finalmente, da rede 
hospitalar, usualmente municipal, que acolhe 
e trata dos acidentados, pouco se sabe sobre 
o processo de cobrança e ressarcimento por 
parte da rede seguradora. 

A matéria é relavante e conjunturalmente . 
oportuna. 

Por isto, espero ·que este requerimentO ·me
reça a acolhida do Plenário do Senado e as 

respostas que' se fizerem _mister por parte do 
Poder Executivo. 
S~a. das SessõeS, 14 de agostp de 1989. 

- Sena~or JtJ_JahY. Magalhães. 

(À Comissão Direiora.) 

_ Q _,$R. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) -
A matéria que acaba de ser lida irá ao exame 
da Mesa. 

-O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Projeto de Lei da Câmara n9 195, de 
1$84 (n9 2.065n9, na Cã.sa de origem), 
qae altera o art. 50 da Consolidação das 
Leis da Previdência Social- CLPS, apro
vada pelo Decreto n9 89.312, de 23 de 
janeiro de 1984-. 

A Presidência, nos termos do a(t. 334, alínea 
"a", do Regimento Interno, e conforme o Pare
cer no 58, de .1989,.da Comis.são de Consti
tuição, Justiça_ e Qdadania, declara prejudi
_câd9 o Projeto de l,.ei da Câmarã n" 195, de 
!984. (Pausa.) 

Não havendo objeção do t'lenário, à matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 
à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -
Item 2: 

Proje_to de Lei da Câmara n9 199, Qe 
1984 (n" 1. 718n9, ·na Casa de origem), 
qiie dispõe sobre a contnbuição para a 
Previdência Social de seiVidor público su
jeito ao reQ:lme· da Consolidação das Leis 
do_ TraQalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n~ 5.452, de 19 de maio de 1943, e sobre 
a fiXaçãO do Valor dos benefíciOS. 

A Presidência; nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n9 58, de-1989;da Comissão de Cõn-slltuíçáo, 
Justiça e Cidadania,_ declara prejudiCado o 
Projeto de Lei da Câmara n" 199, de 1984. 
(Pausa.} 

Não havendo objeção_do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo, feita a devida comunicação 

_à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)_
Item 3: 

Projeto de Lei do_ Senado n9 44, de 
1988, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que_ aCrescenta dispositivo à Lei n? 
6A39, de J9 de setembro de 1977, com 
vistas a determinar a participação de apo
sentados e representanteS de. APAE _nos 
órgãos de administração previdenciária 
que especifica. 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a. do Regimento Interno, e conforme o Parecer 
n1 58., de 19-89, da ComiSsão de ConstitUição, 
Justiça e Odadania, declai"_a Prejudicado o 
Projeto de Lei do Senac:lo n" 44_, de 1988. (Pau
sa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
vai ao Arquivo. 

O SR. P~IDENTE (Nabqr_.,J!JI'Ji.Qr) -:
Estâ eSgõtada a matéria constante d8 Ordem 
do Dia. 

Há oradores inscritos.-
ConcedO ã pá laVra ao TtODre senador Dirci!u 

Carneiro. --·-~- -- - - · ---

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB -
SC. Pronuncia o_seguínte diScurso.) ~sr. Pre
sidente, Srs: Senadores, trafi:o hoje ao Plenário 
do Senado Federal uma das QueStões que 
considero das mais importantes para o nosso 
País. Seguramente, depois da questão da fo
me, da subnutrição; depois da educação; de
pois da saúde; depois-da habitação, o assunto 
que mais julgo iinportante para _ÇIS Brasileiros 
é o-desenvolvimento tecnológico. 

~-- Cáda dia i'mlts-Tlridi_Spehsável a qualquer 
nação do mundo buscai um acompanhamen
to tecno16giCo- para se manter ria disputa dos 
mercados internacionaiS, participando-das tro

-cas e oferecendo aos concidadãos o nível que 
todos desi!jam alc_ançar. 

Esta é uma das questões que, no passado, 
foi importante, mas no momento é mais im
pOrtãrité~do que em tOdos Os perfcidos da His
tória que nos antecederam. Até porque, nos 
períodos anteriores, a· velocidade dos aconte
cimentos, das invenções, das conquistas, das 
descobertas, era mais lenta; e o conhecimento 
da Humanidade era também mais demorado 
em relaçã_o.·a.essas questões. 

Hoje, dado o desenvolvimento dos veículos 
de-êOinuniCação, esta-riio"S Pàrtidp"ando do 
que de mais avançado acontece rios países 
rriais desenvolvidos, criando com essa infor
mação uma verdadeira necessidade de nivelar 

- OS consumidores nacionais aos demais con-
sumidores do resto do mundo, mormente os 
padrões mais desenVolvidoS: - ~ - _ 

Nessa situação, verificamos que para o nos
so País manter a posJção que atingiu nos últi
mo~_ -ª-nos, é absolutamente indispensável 
acompanhar as conqUistaS tecnOlógicas. A 

_ ciên_cia e a t~cn_çlqgta são ,o~ produtos mais 
importantes, como tal e não podem mais ser 
situadas no âmbito ou no conjunto das infor
mações relativas à educação ou relativas à . 
COI!lunicação. Hoje, a questão tecnológica es
tá situada na parte da economia, por ser, mais 
do que qualquer outra coisa, um bem e um 
J:>rOClul:o económico; é o principal dentre as 
trocas dos países mais desenvolvidos e segu
ramente influencia toda a estrutura de uma 
sociedade ou de uma economia, mesmo que 
ela seja mais primitiva. 

As considerações que desejo trazer hoje são 
em relação ao nosso País. O que o Brasil gasta 
nesse investimento, em ciênci~ e t~cnologia? 
O Brasil hoje está dispendendo muito poucos 
recursos para essa áre_a Isto quer dizer algo 
em relação ao nosso futuro. Se o Brasil não 
investir os recursos necessários para nos mali
ter acompanhando a evolução tecnológica, 
nós vamos ficar à margem da história. Eles 
são absoly_tamente esse_n_çiÇlis para avançar
mo~ 
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O que ocorre néssa área do conhecimento 
tem profunda repercussão na sociedade e terá 
muito mais repercussão h2l vida dOs cidadãos 
e das cidadãs do planeta - esta revolução 
de informática, de biotecnologia, de engenha
ria genética ou da química fiil.a - do que 
a própria Revolução Industrial teve na sua épo
ca, em relação aos concidadãos. 

De modo que quero defender, nesta breve 
alocução, wn investimento mais adequado e 
consentâneo de recursos para essa área tec
nol6giça do nosso Pais. --

Tenho-me valido de infonnações que circu
lam na imprensa ou nas revistas especializa
das, ou em literatura que trata do assunto e 
verificado que o nosso País está investindo 
hoje apenas 0,6% do Produto Interna· Bruto 
nessa área. Isto é muito pouco porque qual
quer um dos outros países que já alcançaram 
um bom nível de desenvolvimento, mormente 
aqueles mais desenvolvidos que o Brasil, apli
ca, no mínimo, cinco ou seis vezes a mais 
do que o Brasil, quando não dez vezes até. 
Com esse 0,6% do Produto Interno Bruto de 
recursos alocados para a questão da tecno
logia, não vamos poder sequer acompanhar 
o desenvolvimento tecnológico do resto do 
mundo, para termos conWções de copiar -
não é outra coisa, se não termos condições 
de copiar. Com esse investimento, náo vamos 
manter nem a condição de copiar as tecnolo
gias alcançadas por outros países. 

Em relação à questão de bolsas, que é algo 
essencial, também, para que o nosso País se 
mantenha informado e a par do que acontece, 
mormente nos setores universitários dos ou
tros países, estamos numa situação quase hu· 
milhante: temos apenas _quatro mil bolsJstas 
em situação precária, onde os 1.500 dólares 
que são enviados - dólares-turismo - não 
permitem que esses brasileiros mantenham 
uma subsistência digna em muitos países e 
tenham até desistido por ela ser insuficiente 
para a manutenção de uma pessoa em alguns 
países. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. 
EX' um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Ouço o 
aparte do nobre Senador Chagãs Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena
dor Dirceu CaineirO, V. Ext. trata de a&sunto 
da maior impotência, problema vital para o 
desenvolvimento e_conômico--sodal dos paí
ses _e da Humanidade. É precisso enteder o 
verdadeiro sentido de_ nossa época. Há uma 
grande transformação na Hi_storia da Humani
dade. Os- povoS p"rocuràvam ·dominar em toda 
a História da Humanidade, através da guerra, 
e q último que tentou isso" foi o povo alemão. 
sob o liderança de Adolf Hitler. Mas, hoje, as 
nações não poderão mais f<!zer isso. A época 
dos grandes guerreiros, dos conquistadores. 
dos países que dominavam e que colonizam 
através das guerras de conquista, tenninou. 
E tenninou simplesmente com o advento das 
armas atômlcas. porque a 3• Guerra_ Mundial 
seria o próprio extermínio da raça humana. 
Seria 6 fim total da civilização. Então, hoje 
existem escaramuças aqui e ali. Diante deste 

rato, há uma verdadeira revolução em toda 
história da humanidade, os povos estão levan
do a luta para a área intelectual, para a ciência 
e para a teCnologia. Os países que mais _se 
desenvol'll_'erem serã_o o~ noyos yangu~deiros 
da humanidade, e terão uma influência ex
traordinária sobre os outros. V. Ex' trata de 
assunto da maoir importênda e é proJunda
mente lamentável que o nosso Pais não tenha 
dadO a devida importância a esse temor. Aqui, 
no Brasil, a situação ê mais grave ainda porque 
nossos índices na área da ed!Jc~ção primária 
são os mais tristes possíveis. Um País com 
a potência económica do Brasil, oitava econo
mia, sétima economia industrial do mundo 
na área da educação, da educação fundamen~ 
tal, apresenta índice baixfssimos nas estatís· 
ticas intemadonais perante à Organização das 
Nações Unidas. De modo que louve a iniciativa 
patriótica de V. Ex', pois o Pais precisa desen
volver esse setor, precisa estimular os centros 
de ciência e de tecnologia, predsa levar a efei· 
to essa política de _comum acordo_ com os 
professores universitários e com as nossas li
deranças industriais e operários, com o nosso 
empresariado agricula, industria] propriamen
te dito e lideranças de outros setores. É a Na
ção toda que tem de se mobilizar para que 
o País consiga libertar-se -~esse atraso, e nos 
pr6ximos anos ·avanÇar. Sem isso, o Brast1, 
uma das maiores naçõ.es do mundo potencial
mente pela sua extensão geográfica, pela sua 
população e pela sua própria pujança econô
rrUca, _estará fadado a dias verdadeiramente 
bistes. Receba os nossos aplausos e vamos 
todos mobilizar porque o País precisa progre
Wr na área da ciência e da tecnologia, indu
sive, como fez ver V. EX', enviando os ossos 
univesitários e os nossos professores mais 
bem dotados, para-as grandes universidades 
dos Estados Unidos e da Europa. Meus para
béns. 

O SR- DIRCEU CARNEIRO -Muito 
obrigado, nobre Senador. Ao agradecer a sua 
inteivenção, gostaria de enfatizar o aspecto 
que V. Ex' levanta sobre a educação, em que 
nosso País não tem atingido todos os seus 
cidadões ainda com a escolaridade, e isto é 
um dever do Estado. Não_ se pode culpar o 
cidadão que não teve as condições neces
Sárias para chegar à escola. Portanto, é uma 
iespohsabiliâade do Estado investir, cuidar e 
preparar OS cidadães para o futuro da sode
dade. 

E _eSte aspecto da educação que começa 
desde o nivel mais inicial indo até aos níveis 
mais elevados, sofre inúmeros problemas, 
dentre os quais a má remuneração dos profis
sionais formados, a má remuneração dos pes
qujsadores, dos professores, que faz com que 
o Brasil perca milhares de cérebros para ou
tros países que pagam mais, que dão melho
res condições de laboratório, que têm mais 
rec;ursos para que desenvolvam_ as suas pes

- quisas e os seus trabalhos. jsto também é uma 
_ forma de exportarmos dMsas e capital porque 

nos custa milhares de dólares formar um cida
dão para essa finalidade, que depois, por n,ão 
oferecermos condições, perdemos. É uma 

- - . -- -

forma, tainbém, de exportaçao capital de mo
do indireto,_que a América Latina, talvez muito 
mais de 20 mil cérebros tenha perdido nos 
últimos cinco.arios. -

~ - . - -

O Sr. João Lobo_;_ Permite V, EX', um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Pois não. 

OSr.JoãpLobo-Nobre_Senador Dirceu 
Carneiro, V. Ext. traz a bãDa um assunto multo 
importante e, mas o Brasil parece, não desper
tou, não acordou ainda para esta realidade 
do mundo presente. Hoje, já é consenso todos 
sabemos, que _o_ que faz um país grande não 
é a sua área territoria1, nem a sua população. 
O qUe faz a grandeza de um povo é a exce
lência de suas cabeças, do seu talento; são 
os hábitos culturais; é o respeito à inteligência 
que se cria, dentro da própria sociedade. Lem
bro-me de que quando o grande cientista Al
bert Einstein foi viver nos Estados .Unidos, em 
Princeton- evidente que Einstein era um dos 
gênios 'da hwnanidade -,o respeito, a vene
ração que o povo americano lhe dedicava, 
era qualquer coisa de to·cante e de impressio
nante. Para não perturbar a casa de Einstein, 
o povo da cidade de Princeton chegou a des
viar o tráfego da sua rua. E ele recebia, ele 
não, talvez o seu secretário, seus assessores, 
os administradores da sua_ cátedra, a cátedra 
que ele exerceu por muitos anos, naquela Uni
versidade americana, recebia talões de che
ques assinados em branco, pela grandes fir
mas americanas: firmas como a GE, enormes 
conglomerados americanos -, que abriam 
os seus créditos ilimitados, para que o grande . 
gênio da Humanidade pudesse executar e dar 
vazão às suas mais _desencontradas e desen
tendidas fantasias Por isso, neste momento 
ern que V. Ex' aborda a necessidade d~ o 
Brasil ser advertido para os gastos na tecno
logia, na ciência, n~ quír:nica fina~ na ~forl_TI:á· 
tica, · qu"eró jtinfar a minha palavra à de V. Exa 
nobre Senador Dirceu Carneiro, vi com milita 
tristeza e com certo sentimento de que era 
urna espécie de gozação no- tocante às bolsas 
os jornais brasileiros publicarem ofertas de 
bolsas do governo japonês para brasileiros 
que quisessem estudar no Japão. Ora, v~ V. 
Ex' que este era .deVer do Governo brasileiro. 
O Governo brasileiro devia estar oferecendo 
bolsas aos seus intelectUais, aos seus estudan~ 
tes, aos seus técnicos; Pará se deslocarem 
ao Japão. Não, ao invés disso, o próprio gover
no. japonês é quem ·coloca à disposição do 
Governo, dos jovens, dos talentos brasileirOs 
bolsas de estudo dando oportunidade a eles 
de freqüentar universidades japonesas. É ne
cessário --V. EX'_ enfatiza bem o assunto -
que o Governo desperte para o fato de que 
a revolução da informátiCa, a revolução da 
cabeça, é muito mais importante para a huma
nidade do que o foi a Revolução Industrial. 
Assim, nobre Senador Dirceu Carneiro, aceite 
os meus cumprimentos. V. EX' tem os meus 
aplausos neste assunto que tão brilhantemen
te traz ao Senã.do na tarde de hoje. 
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OSR.DIRCEOCARNEIRO-Agradeço 
a V. Ex' o aparte e registro o carinho, _in_fa~_do 
aqui por V. Er-, que o_ povo americano teve 
pelo pai da Teoria da Relatividade, o Cientista 
Albert Einstein. 

É por isto que a nação americana tem um 
dos maiores níveis tecnológicos dentre os pai
ses do mundo exatamente por reconhecer o 
valor desses cérebros privilegiados que aqui 
no nosso País precisam ser mais respeitados 
e apoiados do que têm sido até agora. A!é 
porque é desses cérebros privilegiados em 
grande conta que vai depender o futuro do 
nosso País, e, agára - muito mais do que 
no ·passado. Se para sustentarmos um pro· 
cesso de desenvolvimento industrial, baseado 
mormente numa indúsbia mecânica, até hoje, 
pudemos fazê-lo com o esforço das próprias 
üi.dústrias, que, atraVés_· dos seus organismos 
especialízados, forám capazes de preparar 
uma. mão-de-obra_ para suportar esse desen
volvimento industrial e tecnológico mecânico 
que_ for-neC:éSSá_rio para ChegarmOs até ofl.de 
estamos. .. . . . . . . . . 

O G~em_o; e_Yidenfefhente, o Estado, o po
der público tainbêm deu a sua parte Mas, ago
ra, daqui para 'frente, ri.ãci acredito que unica
mente o.setor privadô,_com essa peqUena par
cela que se tem oferecido para a formação 
da mão-de-obra: e_ eS~ disposição que o Esta
do teve até-agOfa_ co(LSigarh dar suporte huma
no de preparaÇãó:'de força: de trabalho, de 
mão-de-obra _eSpe.dalizé\da- pára tocar um de
senvolvimento tecnológico_ ao_nívél da eletrô
nlca, da inforináôcà, 'da bl_ote_Cóologla, da en
genharia .genétiCa e assim_ pó r diante pOrque 
esse setor exige multo_ mais conhe.clme_n_to, 
exige muito mais Irlvéítimeóto para formação 
da mão-de-obra, dos técnicos para· dar su
porte. De modo que isso e mais~wit agravante, 
não comparável diretamenle corn o que aCa
bamos de viyenciar afé este momento. 

, Se hoje, para adquirir novaS tecnolõgias, es- · 
tamos_enviando brasileiros ao extedor, e faze-
mos isso através de boisas de estu.do de poucó 
vaJor, sofremos o assédio de outros. países 
que vêm recrutar cérebros aqui dentro, pagan
do estágio nos seuS pàíses, deixando o B-rasil 
na situação de não ter nem moral de exigir 
que regressem quando formados. 

ESta é uma sitUãção bastante grave, da qual 
não podemos nos descuidar. Precisamos estar 
muito atentos a essa questão. 

Em relação_ à _Índia e à ChiQ.a,_ que são ·com~ 
pa'ráveis aos tigres- asiáticoS, mas chamàdos 
de baleias, a tndia e a China, que têin um 
nível de renda per capita de 300 dólares, isto 
é, un;:t nível bastante baixo, muito mais baixo 
do que o Brasil, mantêm no exterior; cada 
um, mais de 60_mil_estudantes universitários 
com bolsas, ·fazendo pós-graduação o_u níveis 
de graduação. Essa.-comparação entre países 
que têm renda per capfta muito mais baixa 
do que a nossa deixa:-nos em situ?~ção extre
mamente desfavorável, o que nos leva a um · 
constrangimento~ 

Por outro lado, todos sabem o que está 
'acont~endo ·com. o M_t,~nçio atualn)ef!t~. Aqui, 
tem-se repetido todos os dias ~que há uma 

,,~inação ~e blocos, quer na Asia, quer na 

Europa, quer na própria América do Norte. 
_I;. es.sa formação de blocos acaba propiciando 
um ambiente fantasticamente fayprável ao de
.senvolvirnento Qe: novas tecr:tolo,Sia~. porque, 
·no êaSo eUropeu,-esses doze países que se 
reúnem, com um mercado consumidor d_e 
mais de 320 milhões de individuas, consumi· 
dor~s __ de:_ ª-lt;Q níVel, despendem recUrsos fan
tástico que, sobre o seu Produto Interno Bruto, 
são incomparáveis com os recursos brasilei
ros_e d_estinados a esse mesmo seto_r. De mo
do que aí vamos sofrer duplamente os efeitos, 
por Um lado, dos países que se organizam, 
.se reúnem e avançarn celeremente .ao rumo 
de ncy----ª-s c6l')quista; por outrõ lado, nós, aqui, 
na América do Sul, um tanto desJocados do 
eixo do maior interesse económico do' planeta 
e ainda desintegrados dos dema_js países que 
nos r_odeiam, ficamos caçla dia diminuindo 
mais os invesilinentos na área tecnológica. 
A própria política governamental, até o adven
to do QQvemO em:execícfo, não_ tinha .sequer 
um Qrganismo ao ilível do_inter~ deste se~ 
tor gue, no· f!.OSSO entender, era o Ministério 
·da CiênCia e Tecnologia. Quando esta matéria 
foi. discutida, eu era Presidente da Comiss2Jo 
de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Depu
tados e opinei no sentido que fosse. criado 
o-Ministério de Ciência e Tecnologia, diferente 
de alguns países que foram bem sucedidos 
na queStão tecnológia, mas, por outro lado, 
igual a outros que também foram bem sucedi
dos. E e,omo- isso respondia a uma questão 
c.ultur~l do nosso País,_achamos que Ministério 
era mais importante dÇ> que uma Secretária 
Especial, ou de que_ um órgão dedicado a 

. essa questão, porque Ministério, aqui no Brasil, 
tem um significado cultural e hierárquico mais 
adequado para abranger esta questão, dado 
o nível de prioridade que queríamos dar. 

Pois bem, isto foi a discussão que mantive
mos com o Presidente Tancredo Neves, que 
acordou em relação a essa questão, propondo 
a_ criação do Mfu_istério_:da_Ciência ~ Tecno
logia. 

Passado o tempo, o Gcivemo José Samey 
extingue o Ministério, dos Ministérios mais im
portantes. Poderia extingUir o Ministério da In
dústria e do Cbmérdo, naqu'eJe tempo, e ele 
não faria falta como faz o Ministério da Ciência 
e TecnOlogia. Até porque o Ministério da In
dústria e do Comércio é coisa Superada; teve 

. o_ seu papel, talves, no início da década de 
_50, ou-naquele período quando o Brasil preci
sava se firmar no processo de industrialização, 
O que ocorreu com .o auxilio eficiente desse 
ptópdo Ministério. · 

Mas agora es_tamoS num outro nlvel, onde 
a própria indústria depende das conquistas 
te._i:h_olóQicas, e não soubemos, no nosso en
tender, dar as respostas necessárias para essa 
cjuestão, lriclusive o pióprio empresariã'do bra
S~elro, coriiparado com empresários de ou-

-~ttos países, importa muito pouco com~ ques
tão tecnológica. 

__ . __ En_qu_anto, na Inglaterra, 40% dos inv.estidos 
em tecnologia são feitpS pelOs _próprios em
pre'sá:iios, no Bfa.sil, oS re<:JJrsoS investimentos 
na área pelos empresários são muito peque
nos, insignificantes, -irrisórios, sendo o_ empre-

sariado _ nacion§!J _quem mais vai obter vanta
gem com esses inv~stirnentos. 

Essa situação nos levou o ~frer o vexame 
de ter importado uma tecnologia nucrear su
perada,_ assim como outros tipos 'de teCno
logia. Foi uma humilhação para-o Brasil e 
(?rovavelmente para a Alemanha, que foí o pafs 
que nos vendeu essa tecnologia, ãtrav~s _d~s 
suas empresas e dos seus empresários. E uma 
humilhação para um país como o nosso, que 
já tem .c~nten!:ls de milhares de técnic9s CC?IT\ 
condiÇÕE!'S ~ conheçimen!qê ~ra Sust~ntar_o 
processo tecnológico de que nec_essita_rnQs. 
Eles já formam a massa critica que precisa
mos para tocar, com nossa próprias pemàs, 
o desenvolvimento, pelo menos ao nível que 
temos condições de alcançar e que já é bas
tante razoável. 

É predso pensar sobre istO e agir, toman
do-se novas medidas para corrigir _e para cair
mos no caminho certo, alcançando assim, os 
objetivos gue_~oda a Nação brasileíra deSeja. 

Fazendo um paralelo entre a situação do 
PaíS- e a da- nossa_· próPria tasa, o· Senado 
_F:eilE~ral-preciSa também moderniZar-se, atua

__ lizar-_se do ponto de vista da tecnologia_ das 
colnunicaçóes, pois ãqui traba_lhaffios_ c;oin in-
formação e comunicação. '" 

Temos o Prodas.én, -uma conquista muito 
importante, que veiq tra~er ~normes __ bene
ficio_s para o Legislativo brasileiro. Ele não_ está 
só aqui, mas também em to_das as Assem~ 
bléias LegislatiVas do País, as_sim como em 
muitas outras instituições, até em Câmaras 
.de.Vereadores. Infelizmente, contudo, o Proda
sen já ficou no tempo. Ele não esá com o 
nível de atualização tecnológica para acampa

. nhar-o desenvolvimento. 
Nós temos aqui na Casa, tramitando, alguns 

projetas, e quero me deter especialmente so· 
bre um, que, quando eu recebi, era de aatoria 
do Senador Marcondes Gadelha. A Mesa do 
senado, presidida na época pelo Senador 
tillf(lbe:rto, Ll!cen.a, c.om o Senador_ Jutahy Ma
galhães na 1~.-secretária, e eu, na 3•.-Secre

- tária_._ tr~balhou este projeto, que começou 
-com uma ídéia de central de vídeo, mas que 
acabou tendo uma abrangência maior, no 
sentido de faz.er com que e~e sistema rápido 
de c~municação e inforJ!lação pudesse c~e

-_gar a tl?dOS os gaf:!inetes _de Senadores, a ou-
tros setores da Casa, e, quem sabe, a outros 
,lugares do País, ou seja, tivesse uma abran
gência bem- maior do qúe aquela idéia iniciaL 
Procuramos desenvolver jsto com o conbeci
ni.ento clue pudemos ter, inclUsive visitando 
_q~a,se to!=fos os países da Europa relativamen
te_ a ~ssa questão, visitando os parlamentos, 
examinando como as coisas aconteciam por 
lá. Trouxemos a~ infonnaçÇes que pudemos 
colher e que os técnicos puderam adicioriar 
e oferecer. Esse trabalho foi aprovado pela 
Mesa naquele período, e eu considero uma 
implatação Ui.dispensável para o Senado ter 
condições de cumprir o seu papel, especial
mente_ o papel que recebeu da Constituinte, 
que é de muito mais responsabilidade, que 
é um papel que ele vai desenvolver numa outra 
época política - portanto, bem diferente da 
que desenvolveu até aqui - em que ele pre-



3844 Terça-feira 15 DIAR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1989 

cisa ser ágil ser responsável, f>orque se ele 
não decidir, ele de fora desta Casa, para decidir 
por ele. 

E:: preciso, então, que _o Legislativo brasileiro 
decida por si. Mas para decidir por aí, ele pre
cisa ter informações que atualmente não tem, 
porque na hora em que vamos discutir a lei -
agrfcola, a lei de infra-eStrutura de transporte 
do nosso País, a lei das Diretrizes Urbanas 
do nosso País, nós não temos aqui dentro 
os dados suficientes e necessários que preci
samos para poder produzir uma lei melhor, 
uma lei mais adequada, uma lei que a sacie· 
dade precisa e _exige. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Permite-me 
V. EX'. um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Ouço'o 
nobre Senador 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. EX. tem 
grande resposabilidade no projeto que nós ini
ciamos na Mesa anterior, presidida pelo Sena
dor Humberto Lucena. A preocupação Sena
dor Humbeto Lucena era deixar um projeto 
modificando essa estrutura que nós temos ho
je no Senado a respeito da informática, através 
do Prodasen. Mas V. Ex', está lembrando bem 
que nós temos, hoje, grande dificuldade de 
obtenção de dados. Eu tive a oportunidade 
de, em debates aqui com o Presidente do Ban
co Central, com o Secretário-Gerai-da Secre
tária de Planejamento, e _com o pessoal de 
civersos_ bancos oficiais, mostrar a necessi
dade que o Senado, hoje, tem, por exigência 
constitucional, de ter acess-o a essas informa
ções da política econômtca do País ligadas 
ao Poder Executivo porque· temos que fazer 
um acompanhamento, para o qual depende
mos de informações e de dados. Não pode
mos exercer nosso papel se esses dados fo
rem escondidos do Legislativo por falta desse 
entendimento, do exercício da democra:cia, 
entendimento que- deve existir entre o Legis
lativo e o Executivo. Se há indePendênCia, tem 
que haver harmonia entre os Poderes. Temos 
que continuar nessa preocupação, nessa bus
ca de informações, porque V. EX. sabe bem 
que tanto-o Prodasen quando a assessoria 
se queixam ·da falta desses dados: Acho (jue 
V. ~- aborda Um terria da" maior importância, 
prestando serviço ao Senado Federal, já que 
V. Ex'. vem abordando, em caráter genétiCO, 
essa questão da tecnologia no País: a falta 
de recursos que aplicamos nesse setor, que 
é da maior importância para o desenvolvimen
to da Nação. Então, -temOs -que, C6mple"rrle"i1-
tando, e ficando apenas no âmbito do Senado 
Federal, chegar a esse entendimento, da nos
sa parte, de que nâo podemos permanecer 
com os projetos presos nos gabinetes. Esse 
projeto que V. EX'. -abOrda e Oa InaiOr ImpOr
tância para o trabalho da Casa. Tem os que 
desenvolver com maior rapidez o estudo dessa 
questão e o levarmos, em caráter determi
nativo, para a própria Córrilssão. J:: um projeto 
que tem iniciativa no Senado Federal e tem, 
portanto, facilidade de uma tramitação mais 
rápida. Acho que temos que dar encaminha
mento a esses assuntos que nos chegam para 
estudo, porque não deve criar nenhum cons--

trariQlrriento a qU:alquer-Seriador fazer modifi
cações, fazer propostas modificativas a esses 
projetes, até, às vezes determinados projetas, 
só ·que -não pode é ficar na gaveta. Dou a 
V. Ex". os parabéns por abordar hoje esse te
ma, que é da maior importância para o País. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Agradeço 
a V. ~ a intervenção, e registro, também, 
o interesse _que teve, como 1 o Secretário, ern 
auxiliar a tramitação dessa matéria, que teve 
na Presidência do Senador Humberto Lucena 
um apoio muito grande, que nos permitiu de
senvolver até o nível de um projeto já de razoá
vel compreensão. 

Queria registrar também que este projeto 
está sendo apreciado pela atual Mesa, onde 
temos na Relataria ó Senador Pompeu de 
-sousa, que ora preside esta sessão, e que é 
um dos entusiastas do assunto. Tenho certeza 
de que será levado a cabo ainda este ano, 
porque é de absoluta necessidade que ele se 
concretize para o melhor desempenho do Se~ 
nado_Feder.ale para o bem do povo brasileiro. 

Isto não custa caro, porque caro custa para 
a sociedade um Legislativo ineficiente, lerdo, 
lento, isto, sim, é caro. Entretanto, um Legis
lativo que responde às expectativas da socie
dade deve estar bem preparado. O Legislativo 
deve estar dotado da tecnologia mais avan
çada, porque ele é o responsável pelo bom 
andamento das questões do ponto de vista 
das leis do País. Então, aCho que os setores 
mais apropriado para ter a melhor tecnologia 
são esses:-OS Sêfores públicos, especialmente 
o Legíslativo~ _que têm de responder pelas ex
pectativas da sociedade. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me 
um aparte, nobre Senador Dirceu Carneiro? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Ouço. 
com prazer, 6 aparte do riobre Senador Hur-0-
berto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- Nobre sena
dor Dirceu Carneiro, congratulo-me com V. 
& pelo seu discurso, na tarde de hoje, que, 
como sempre, trata de um assunto de trans
_c_en_dental importância para o desenvolvimen
to brasileiro: NãO rTie surpreende que v. Ex" 

- Venha à- tribuna para pronunciá-lo, porque me 
acostumei a admirá-lo pela_ sua combativida

- de, peJa sua competência. Corihed V. ~mais 
de perto, qoando nos deu a honra de conosco 
colaborar como 3°-Secretário da Mesa Dine
tora, cjue presidi no último biênio. V. Ex", Como 
é testemuriha o nobre Senador Jutahy Maga
lhães, na época nosso 1 ~ Secretário, desem
penhou um papel dos mais relevantes naquela 
oportunidade. Sempre que tínhamos alguma 
coisa mais difícil, que merecia uma reflexão 
mais pfofunda, eritregávãmos a V. Ex' o Co
mando da tarefa. Entre os projetas que V. Ex' 
liderou- posso dizer assim- na nossa Mesa 
Diretora, estava justamente esse a que alude 
V. Ex" que começou cõino um projeto desam
bicioso de uma central de Vídeo, que vinha 
da Mesa anterior, presidida pelo Senador José 
Fragelli, e que de repente V. Ex~. com a sua 
inteligência, o seu -talento, a sua cultura, o seu 
espírito público, o transformou numa propo-

sição bem mais ambiciosa: V. Ex" -nõS ·entu
siasmou, de tal sorte, a todos, com os dados 
que nos levou às reuniões sobre o assunto, 
da Comissão Diretora, que tivemos o ensejo 
de conseguir da Seplan - lembra-se V. Ex" 
- um crédito suplementar, cujos recursos li
berados, da ordem de 700 milhões de c~
dos na época, seriam mais do que suficientes 
para o custeio de toda a importação do equi
pamento e de sua própria instalação. Esse 
projeto foi aprovado pela Mesa, o edital foi 
devidamente formalizado, através do empe
nho do 1~ Secretário, Seilãdor Jutahy Maga
lhães, e nós o-deixamos em fase de publica
ção. EU fofmLllo votos, comO faz V. Ex", para 
que a atual Mesa, que entregou este_assunto_ 

-à Relataria do Senador -Pompeu de Sousa, 
prossiga na execução desse projeto, com o 
maior interesse e urgência, porque, sabe V. 
Ex', com a inflação atual, os preços vão dispa
rando e, daqui a pouco, vai ser preciso uma 
quantia muito mais vultosa, até- porque - V. 
Ex~ há de convir comigo - a maior parte 
desse equipamento é importado e, portanto, 
tratava-se, como se trata, de uma concorrên
cia internacional. 

Eu desejo, portanto, felicitar V. Ex1', não so
mente pelo enfoque desse projeto, que diz 
respeito à necessi-dade de o Senado se integrar 
nessa nova fase de esfOrço pela expansão tec
nológica, mas, sobretudo, pelo empenho que 
V. Ex' coloca, no to~cante à_expansão da ciência 
e da tecnologia. Realmente, o Brasil está muito 
atrasado nesse campo, houve, inclusive, a infe
licidade da extinção de um Ministério, embora, 
porpressão do Congresso, tenhamos conse
guido instituir ur'na Secretaria, a nível de Presi
dência da República. Mas o que imp·orta não 
é a -formalidade da estrutura, mas a decisão 
política.do governo de, realmente, executar 
programas voltados para a ciência e tecno
logia e alocar os recursos indispensáveis, a 
nivel nacional e até internacional, par"' que 
o País- possa acompa~har essa gigantesca 
marcha da humanidade em busca do pro

-greesso e da civilizaç_ão. Meus parabéns a V. 
Ex' 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Agradeço 
ao Senador Humberto Lucena a intervenção: 

-Evid~temente que suas referências a rriinha 
pessoa são generosidades suas, e não sou 
merecedor_das.considerações que V. Ex" fez; 

_ procuramos, apenas, cumprir com a nossa 
obrigação de Membro da Mesa. 

Mas, gostaria de enfatizar que, realmente, 
não é o mais importante se ter unl. ministério 
ou uma secretaria ou um órgã-o que seja capaz 
de coordenar a política de ciéncia e tecnologia, 
porqüe paíSes alcançaram excelentes níveis 
de conqu-istas tecnológicas com diferentes 
instrumentos. 

Realmente, o que está no cerne da questão 
é a vontade política de o GovernO investir e 
de definir políticas de ciência e de tecnologia 
que, realmente, respondam às expectativas e 
que nos possibilitem avançar. De modo que 
concordo inteiramente com esse modo de ver 
a questão. 
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Gostaria de, ~o encecrar __ e_s,sc;tS __ considera
ções, levar em conta que é importante para 
o Senado, para o Legislativo brasileiro, encon
trar um caminho para superar essa .ciumeira 
que existe entt~ QS. Po_çletes, isto é, que o Exe
cutivo guarde esconda a,s informaç:õe~ que 
gere a não deixe disponíveis aos Parlamentos 
ou ao Legislativo de um modo geral. _ 

O Legislativo não pode ter um instituto em 
cada s_etor_da atividade huma_na para conc-o(-
rer .... cpm o Exe_cutivo; não pode ter aqui um 
centro de pesquisa, não pode ter um_ similar 
do Ministério do Plan~jamento ou do_ B_anco 
Central. 

o Legislativo tem por direitO receber. as in
formações geradas pelo Exec:u...ti~o_, _e se lsso 
não for possível, pela iniciativa do -prõprio Exe
cutivo, haverá de _s_e_r_ f~ito pela Lei, porque 
temos yerificado em outros países, ortde a de~_ 
mocra._cia já impera há muito tempo, no caso
francês, por exemplo, 80% das inform~çõ.es 
geradas pelo Executivo fhJem- normalmente~ 
sem requerimento, sem provocação, sem na
da, para _o _Legislativo, Uma outra_ parte, em 
tomo de uns lO% a 15%, vem ao Legislativo 
francês provocada por um parlamentar, ou 
pelo próprio Legislativo, e uma parcela de uns 
8% das informações; que_ diz.eoo r~peito às 
atividades de funções do Executivo, se enquá- · 
dram no chamado Segredo de Estado e, ai, 
têm uma circulação muito restrita e, portanto, 
dificilmente chegam ao _Parlamento ou a pu
tros oívei_s de .conhecimen_to da sociedad_f:.. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. 
Ex" um aparte? 

OSR. DIRCEU CARNEIRO-Coin todO
prazer, nobre Senador Chaga§ _Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena· 
dor Dirceu Carneiro, es~e aspecto de um en
trosamento maior, de um entendimento pro
fundo, de um intercâmbio de infoilllações re
sulta, sobretudo, do regime de Governo: é o 
parlamentarismo;- Enquanto não chegarmos 
Já, não atingiremos esse intercâmbio que os 
novos tempos reclamam para o desenvolvi
mento econôrnico, social e o (or::taledmento 
das instituições democráticas. 

O SR- DIRCEU CARNEIRO- Nobre Se
nador Chagas Rodrigues V. EX" fere um aspec
to muito importante dessa questão e, realmen· 
te, temos verificado, nos países que procu· 
ramos examjnar do ponto de vista dessa ques~ 
tão do fluxo dé!-S informações, que os países 
de_ regime parlamentar têm mais facilidade 
em fazer com que esses fluxos sejam estal;>e
lecido_s çom rnais es_tabilidade. Agora. por ou
tro lado, verificasse, também, que aqueles paí· 
ses que tiveram_ regime autoritário mais recen· 
te, ou até hâ_mªis tempo, s_ão os que têm 
mais dificuldades em superar essa diferença 
de fluxo de informaç~-o~ entre Executivo ~ _o 
Legislativo. Cito a Itália, por exemplo, que há 
muito tempo não tem regime autoritário, mas 
até hoje existem seqüelas no relacionamento 
do ExecutivQ; com o Legislativo. Lá, que os 
Ministros_são parlamentares, imagine se não 
fossem. 

Os países que _tiveram regime autoritário 
mais recente, como ê o caso da J:;:spanha e 
de Portugal, então ãi nem se fala; há uma 
total dissoc@.çã,o da circulação das informa
çQe.s entre os Poderes, mormente, entre o Exe
cutivo e _o Legislativo. 

De modo que, aqui no nosso País, temos 
çl.e encontrar o caminho_ para que essas infor_
mações que o Legislativo tem o direito de 
tê-las, até_ para poder•legislar, até para poder 
cumprir o SéU péipe1 constitucional; mormente 
aquele alcançado depois da Constituinte, ele 
precisa ter muito clara essa questão. Se a infor
maÇão é um direíto Qos cidadãos, que dirá 
dos Representantes dos cidadãos. 

Agradeço aos Colegas e à Mesa a toler.êlnda, 
e __ en_c_6:r_Q, cicjüi, o meU pronunCiamento, 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito_ 
beml Palmas) 

.. l5Uf/ANTE O DISCURSO DO SR. DIR
CEU CARNEIRO, O SR. NAiJOR :JÚNIOR, 
SUPLENTE DE SECRETÁRIO DEIXÁ A 
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA, QUE É 
OCVPADA PELO SR. P0/11PEU DE SOU
SA, 3•-SECRETÁR/0. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Mesa sente-se na obrigação de, ao mes
Trió- tempo que externa a solidariedade ao no
bre Senador Dirceu Ca_rneiro pelo discurso, 
dar-lhe também uma ewlicação. 

A circunstância de o Presidente eventual 
desta Sessão ser o suc~ssor do Senador Dir
ceU Carneiro na 3~ Secretaria, talvez., não sei 
por que fatores estranhos, criou, ~tre nós 
uma identidade completa. 

De forma que, hoje, o Senador Dirceu Car
neiro é um homem da área de Arquitetura 
e Urbanismo, um homem preocupado com 
a questão urbana, e transformou-se num ho
mem de Informação e de Comunicação, que 
é a minha profissão há mais de 50 anos. 

E eu me transforme_i num entusiasta do pro
jeto"-Qite, hoje - como muito bem acentou 
o nobre Sené!.dor e ex~Presidente Humberto 
Lucena - ~!é -ganhou o apelido de Projeto 
DirCeu Carneiro. Quando o recebi para relatar, 
já tinha adquirido este nome. A ele tenho dado 
toda a minha colaboração. Inclusive já foi, pela 
Mesa, aprovado. E ~emos cobrado, em pelo 
menps', insis~ntemente, do_ Diretor da Secre· 
taria de Divulgação, o jornalista e meu colega 
fv\anoel Vilela 1'-\agalhães, a autorizaç_ão para 
a licitação. E por ele fui informado de que 
há apenas detalhes burocráticos que estão 
emperrando um pouco. Entretanto mais urna 
vez, VOü faz:er esta cob~anç:a. 

Por outro lado, qUero tambéin inforn1ar_ ao 
Senador Dirceu Carneiro. sobre a sugestão 
de ouvirmos o Téclico, o Engenheiro rompe
tentíssimo, que lhe tinha dado grande assis
tência, grande ass~s$oria na fase da reelabo~ 
ração do projeto,. que_ é o Dr. Castilho; ele 
tem estado ~m comunicação, mas está hâ 
15""-d.ias érii. faltã. ~amigo, para trazer novOs 
subsídios. 
. Q~ forma que, se não andou mais depressa 
nao ~ por culpa da Mesa, é por culpa, um 
pouco, da burocracia,_ e um pouco, também, 
da ausência de;;se colal::!Qr:ador essencial. 

Estamos j!ller"J~s a isso, -tal como Dirceu 
Carneiro estã att;:nto, ~stou certo, ao- projeto 
sobre o_ Estatuto da Cidade, que passou a ser 
uma preocupa"Ç"âo minha, T ransfÇJrmei-me 
num preocupado corn os problemas que sãõ 
do Prof. Dir<::eu Carneiro também. (PaUsa.) 

Passo, entã_o, _ "- palavra ao nobre Senador 
HUmberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
Pr. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, serei breve porque, 
inclusive, estou ocupando a tribuna por uma 
deferência do Senador Marco Madel, que é 
o- próximo orador._ 

• Desejo apêna.s fazer uma comunicação ao 
Senado. ~ qúe estou, imensamente, preocu
pado com um assunto que se relaciona com 
a tramitação, no Congresso Nacional, do Pco· 
jetO de- Ler nQ 6,--de 1989, -que_-O:tsPõe sobre 
à"refciimuiaç:ãO do OrÇamento çla União, tendo 
em vista a necesSid~de imperiosa Cie se disci
plinar a aplicação de recursos decorrentes do 
excesso de arrecadação do Tesour_QNacionai 
nO pres~nte exercíclo fina_nceiro. --

Estou inscrito para o encaminhamentO de 
votação desse projeto no Cong-resso, quando 
<:h"-marei a atenção dos meus Pares para o 
ponto a que me vou referir. 

Sr. Presiçlente, Sr5;. Senadores, advirto o Se
nado_, para a denúncia que foi publicada nà 
JoriJal do Commercio~ do Recife, _cidade que 
seciia a Sudene, a nossa agência de desenvol
vimento regional, sobre o ~esVio de recursos 
do PAPP. que é o Programa de Assistênc:ia 
ao Pequeno Produtor, e do Projeto Padre ace
ro, através de emendas de diversos Parlamen
tares. _ _ __ _ 

Trata-se, Sr. Presid~nte, Srs.· Senadores, de 
doii:q)rOjetos da maior relevância para o de
senvolvimento regional e que estão no con
texto do_ chamado Projeto Nordeste, que é ge
rido pela Sudene com r.ecursos próprios e do 
Banco Mundial; em convêriio com-Os Oiversás 
Estados da J7ederação que compõem o Polí
gono das Secas, do Maranhao até Mirtas·te. 
rais. -- · -

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex' permite 
um aparte, nobre Senador Humberto Lucena? 

·· b SR.c HOMBERTO LUCENA- Tenho 
a Convicção, pelo qUe conhE:ço desseS dois 
projetes, sobretudo no qÚe se refere ao Pro
grama de----.Assistência ao Pequeno Produtor 
- PAPP, que temos conseguido dar passos, 
s~não gigantescos, mas bastante avançados 
no sentido de levar justamente àquele que é 
a mola mestra do desenvolvimento rural, <:rue 
é-Õ pequ_e!"lo produtor, uniá gama diversificada 
de benefícioS, qUe vão-desae o a·cê:SSõ-à terra, 
através de um processo racional de ocupação 
e de legitimação das posses dos ocupantes; 
deSde a rãcional utiliza~âo- da água~ atrayés 
de um manejo adequado desse recurso natu
ral: aa Ciiipfução e armazenamento até ·à- sua 
utilização para o consumo humano e animal, 
na agricultura irrigada e na piscicultura; desde 
a geração e a difusã_o de tecno_logias de prodU
ção agrícola apropriada aos pequenos produ
tores .do Nordeste; desde o esf~rço de exten-
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são aos pequenos agricultores de técnidts 
adequadas e de cultivo, armazeharilento e be
neficiamentO da produção e de administração 
d.a propriedade e da própria morãdia familiar; 
desde a concessão do crédito para investi
mento que amplia a capacidade produtiva, se
ja pela utilização de água para irrigação, seja 
pela introdução de prática de manejo dos so
los, seja pela construção de _infra-estrutura 
produtiva para a aquisição de máquinas e 
equipamentos agricolas; desde o _acesso dos 
pequenos produtores aos mercados de insu
mos e de produtos e estabelecimentos de in
fra-estrutura e comercialização, até à organi
zação de pequenos produtores e o desenvol
vimento de pequenas comunidades rurais._ 

Ouço V. Ex", ·nobre Senádor "Màuro Bene
vides. 

O Sr. Mauro Benevindes- Nobre Sena
dor Humberto Lucena, ao me chegar esta notí
cia que V. Ex" traz hoje ao conhecimento do 
Senado Federal, ocuPei esta mesma tribuna 
onde V. Ex' pontifica neste instante. para fazer 
as minhas colocações de protesto e de surpre
sa diante da subtração de 115 milhões de 
cruzados destinados ao PAPP e geridos pela 
Sudene, e que praticamente foram dire
clonados para outras atividades. Naquela oca
sião, com o apoio do Senador Afonso Sancho, 
a Casa Se posicionou em favor ·da ni8nutençào 
desses recursos alocados à Sudene, a fim de 
que essa Superintendência pudesse dar conti
nuidade a esse Programa que atinge direta· 
rnente os pequenos produtores rurais. Portan
to, no instante em que V. Ex• volta a debater 
este assunto, eu gostaria de, uma vez mais, 
reclamar a devolução à Sudene desses 115 
milhões destinados ao PAPP, a fim de que 
ela, que vem gerindo este Programa, possa 
dar continuidade ao mesmo, favorecendo, as
sim, a milhares de pequenos proprietários ru
rais no Nordeste, que teriam uma colaboração 
financeira para a· coritínuldade de suas ativida
des naquela faixa geográfica do Pais. Poft?nto, 
as minhas congratulações a V. Ex" por essa 
sua presença na tribuna da tarde de hoje, re· 
clamando, uma vez mais, aquilo que fizemos 
com um pouco mais· de anterioridade na pri· 
meira convocação dos Senadores, para que 
adotassem_essa postura de defesa dos recur
sos destinados ao Programa de Assistência 
ao Pequeno Produtor. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agra
deço a V. Ex• a interve"nçáo; ~-nObre Senador 
Mauro Benevides, que sempre está atento para 
defender os interesses Cio Nordeste nesta Casa 
do Congresso Nacional. - -

Sr. Presidente, Srs. S"enadores fica;· portanto. 
com esta denúncia, o alerta aos Represen
tantes de nossa sofrida Região no Senado, 
para que possamos esclarecer esta questão 
por ocasião da votação do Projeto de Lei _no 
6 no plenário do Congresso Nacional, que de
verá ser, de amanhã para depois. 

Agradeço a cortesia do nobre Senador Mar· 
co Maciel, e peço a V. Ex•, Sr. Presidente autcr 
rize que a inclusão, neste pronunciam~n~. da 
cópia dessa notícia do Jornal do Coinmercto, 

do Recife, alusiva a tão oPortuna matéria de 
interesse do Nordeste. (Muito bem!) 

O DDCUME!YTO A OOE SE REFERE 
O SR.- H(JMBERTO UICEJYA EM SEG 
DISCl!RSO: 

Economia 
Manobras ·de Deputados 

-DESVIO DE RECURSOS DO 
PAPP E PADRE CICERO 

Por conta de manobras de um grupo de 
deputados nordestinos, pau1istas e paraenses, 
na Câmara Federal. os produtores Íurais do 
Nordeste estão arriscados a perderem um ter~ 
ço dos recursos destinados ao .PAPP-Progra
ma de Apoio aos Pequenos Produtores do 
Nordeste e ao Programa Padre Ocero, coorde
nados pela Sudene._que seriam desviados pa
ra a realização de obras urbanas de engenha
ria. beneficiando, conseqüentemente, um cer· 
to número de empreiteiras de obras públtcas. 

O Executivo enCaminhou ao Congresso o 
projeto lei, que tomou o número 6, propondo 
algumas reformulações no orçamento deste 
ano, que somam em média NCz$ 250 milhões 
para o Padre Cícero,-e NCi$174 milhões para 
o PAPP. 

Os parlamentares,-por sua vez, respaldados 
em princípios -constitucionais qUe permitem 
deslocar dotações para quaisquer programas, 
desde que não venham alterar os tetos.globais, 
passaram a agir, no_ objetivo de resolverem 
seus problemas políticos, desviando recursos 
dos produtores rurais para obras urbanas. 
Desta forma, surgiram emendas de represen~ 
tantes dos E'.stados da Região, além de deputa~ · 
dos pau1istas e paraenses, que foram buscar 
verbas destinadas a resolver parte dos proble~ 
mas das famílias da zOna rural nordestina, em 
mais esta fonte. _ _ _ 

Por conta da ação : dC!s parlamentares de 
acordo com o que .se constata no documento 
avulso da Câmara Federal, onde está publi~ 
cada a relação das emendas. depois de muita 
luta da Comissão Mista de Orçamenta. do Con
gresso nacional, ainda assim. foram desviados 
NCz$ a·g- milhões do Programa Padre Ocero 
e NCz$ 60 milhões do PAPP. 

As emendas dos deputados propunham a 
retira~a integral de NCz$ ~O milhões do Pa
dre Cfcero e NCz$ 174 milhões do PAPP (cor
respondente ao valor da_ contrapartida interna
cional que o Programa recebe para o seu orça
mento), Graças ao esforço da Comtssão Mista 
de Orçamento do Congres5o Nacional, que 
tem o·: Deputado permanb!-(cano do PMDB, 
José .Carlos Vasconcelos como relator, a ini
ciativé\ dos parlamentares ficou restrita a um 
terço .de suas pretensões. 

DEPUTADOS APRESENTAM PROJETOS 
DE DESVfOS DE RECURSOS 

-os proâU.toí-es rurais dô NordeSte poderão 
ainda ser salvos da nianobra dos parlamen
tares, caso o plenário da Câmara Federal rejei
te, maiS uina -vez, o relatório da Conl.isS.ãO Mis
ta de Orçamento dO Congresso. qué traz em 
seU texto· as eméndas de deputados propondo 

desvios d~s r~c:~i-$Q_~ ~dq~PAI?P .e P;o~ra:~:a 
Padre Ocero'. · . ~ _ -. ~ .. ; .- ·· .· ~ ... _ ·~ 

A rhatérià estará na patffa dos tr.aba}hos que 
se JniCiain. ríesta p-rifl1eJf~ ·.seníár1·ã-dti ~g~tc;> 
e já existem al~un~ foços. de resjstêoci.a~ de 
parlamentares nordestinos para evitar que o 
relatório mais uma vez seja rejC7i~~'?· 

Rela~ão das Emendas 

São as seguintes as emendas-ap~~ad~ pe
la Comissão Mista, dos deputados federais, 
que pretendem desviar os recurSos dO Progra
ma Padre Cícero: Emenda ri9 19, do DepUtado 
Fausto Fernandes (PMDB- PA), p!eiteari.do 
NCz$ 3,8 milhões para obras do sistema de 
abastecimento d'água do Municípío de Ucínio 
Almeida, na Bahia; Emenda no 115, do Depu
tado Manoel Moreira (PMDB - SP), para am
pliação dó Cais do Valongo, no valor de_N~$ 
12 milhões, em Paquetá, munldpio ·de- San
tos--SP; Emenda n9 119., também de autoria 
do Deputado Manoel Moreira (SP}, para servi
ços de (:Onstruçao __ da .Barrag~rn Padre ç:fo Ça
va!O·BA. no valo["de NCz$ 33 milhões; Emen
das· n?5 150 e 151, do Ddeputado pem~m.· 
bucano Femando. Sezerra Coelho (PMDB) 
pleiteando recursos par' a obras no Rio Jagua
ribe em Apodi (RN) e melhoria do porto de 
Natal (RN), envolvendo recursos de NCz$ ·9,5 
milhões e NCz$ 1 Q milhôe.S, reSPectivamente; 
Emenda no 176, do QepUtadO c~arense Ubir~
tan Aguiar (PMDB}, Pleiteando verbas. no valor 
de NCz$ 1 milhão, para construção de um 
açude no municípiO. de TefuÇuoca - CE; 
Einerida n9 248, do Senadôr" Louremberg Nu
nes Rocha (PTB/Mn so!iCitarido NCz$ 30 mi
lhões para o projeto de construção de_ Ufl!~ 
rodovia no seu Estado. -Já o senador Edison 
Lobão, do PMD-B do MaranháO, encàminhou 
a emenda n9 249, solicitando recursos na .or.._ 
dern de NCz$_25 ffiilhões para projeto de 
construção de uma rodovia no seu Estado 
natal. 

Mais um projeto de pavimentação no Mato 
Grosso de rodovia no valor de NCz$ 10,6 mi
lhões foi encáminhado. para Obtençãe- de rew 
cursos, através da Emenda no 252, de a.utoria 
do. Deputado Ant~ro. Pa.e.S de Barros (PMDB 
-MT). . -

Até as. obras. de revestimento e Urbanização 
do canal de Setúbal, no trecho .de Jaboatâo, 
mereceu emenda de n~ 257, de autori.a do 
Deputado Marcos Queiroz (PMDB - PE), que 
pleiteia recursos de NCz$ 40 milhões, do orça· 
mento que, por direito, ·deveria Ser destinado 
ao Programa: Padre Cícero. _ . _ .. , 

O Senador Lourival Baptista_ (PFL. -:-·SE) 
encaminhou a emeni:la n9 .312 Visando à exe
cução do projeto de estabilização da pr~ia_ da 
Coroa do Meio, em Aracaju-5E, estiPulado,em 
NCz$ 20 milhões. O DeputadO pernambucano 
José Jorge Vasconcelos .(PFL), teve duas 
e.mendas encaminhadas, que pleiteiam 'rec~
sos no valor de NCz$ 361 mil (controle das 
enchentes do Rio Beberibe) e NCz$ 1,1 rriil"h2io 
(controle das enchentes no Rio Caplbafibe), 
para obras em Pernambuco. _ 

Pela Paraíba, o Senador Marcondes Gadelha 
(PFL). também encaminhou emendas (3 1"8 
e 319) solicitando desvio de recursos do Pro-
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grama Padre CícerO -para: a cónSfrução de um 
açude (NCz$ 5 milhões) em Olho D'Água
PB, e outro no município de Catingueira-PB 
(NCz$ 3,5 milhões). 

Rejeitadas 

Foram- rejeitadas as Emendas n~' 1 1 l da 
Deputada Abgaü FeitOsa (PSB-BA); n• !19 
do Deputado Manoel Moreira (PMDB-SP); 
números 133, 135, 137 e 138 do Deputado 
Jorge Arbage (PDS-PA); n~' 254 do Deputado 
Paulo Sardinha Mourão (PDS-RO); Emenda 
n~> 282 Deputado Max_ Rosemann (PMDB
PR), que juntas, representam uma sangria nos 
recursos do Programa Padre Ocero em tomo 
de NCz$ 42,4 milhões. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-o requerimento de v. Ex' será devidamente 
adotado. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco . 
Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. 
Pronuncia o sequinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadóres, foi solenemente insta
lada - significativamente no dia em que o 
País asSinalava a passagem dos 162 anos'da 
criação de seus cursos jurídicos, em Olinda 
e São Paulo -a Comissão CónStitucionál do 
Centenário da República, prevista no art. 634 

do AkJ das Disposições Transitórias da Carta 
promulgada em outubro do ano passado. 

A solenidade ocorreu no Palácio do Planalto, 
sob a presidência dos Presidente Josê SameY, 
Chefes dos Poderes LegislatiVos e Judidário, 
Ministros da Cultura da Amêrtca Latina e Cari
be, Parlamentares e Ministros de Estados, 

Discursaram, durante o evento, o Presidente 
do Senado Nelson Carneiro e o Presidente 
da República. -

Entre outras palavras, enfatizou o Presidente 
José Samey: - --

"Grandes datas são momentos de re
flexão e_ de estimulo. Ensejam a riiovi~ 
mentação da inteligência do País -pro
fessores, jornalistas, autoric;!_a_çl_es. __ cida
dãos e sociedades em geral- no serltldo 
de repensar, de refazer sua visão sobre 
o passado e o presente, no processo in
cessante que define um pafs em busca 
de _sua identidad~ e do -~eu fQtYfo. 

Ao se completarem, em 15 de novem
bro de 1989, o5 cem arfós dª ~reclama
ção da República, a sociedade braSileira 
estará, necessáriamente, voltada para o 
significado desta data. 

No quadro de um processo democrá
tico, no qual o exercício_ da cidadania 
pressupõe a consciência da identidade 
histórica nacional, as comemorações re
lativas ao Centenário da República deve
rão estar associadas ao conhecimenkJ de 
tudo que contribua para maior com
preensão do próprio significado da Repú
blica, para a História e para o Brasil. As 
comemorações têm, portanto, um duplo 
papel: o de aprofundar e difundir o conhe- 1 

cimento histórico e, nesta medida, redes· 
cobrir o que somos .. .'~ 

E concluiu: 

"Vali-me sempre da ligação de Odylo 
Costa Filho, de que uma nação se faz 
com peotas e heróis, para acrescentar 
historiadores e políticos. Historiadores pa
ra pensarem no passado, os poetas para 
sonharem como o. futuro, os políticos pa
ra fazerem o presente. 

As comemorações do Centenário en~ 
sejam um momento de reflexão sobre 
o nosso fUturo político, sobre o que que

_remos para o nosso País. 
Mas a maior de todas as corileinóra

ções, a- que impecavelmente, representa 
o caminho dos cem anos_ republicanos, 

-é .Sein dúvida termos a certeza de que 
neste ano, ao comemorarmos o Cente
nário da República, damos a imagem e 
símbolo da prática dos ideaís republica· 

-nos-aqUi, na harmonia dos Poderes e, 
- ·sobretudo, o exmplo de que fizemos do 

Brasil. neste cem anos, uma grande de
mocracia e uma grande sodedade demo· 
crática." -

A Comissão é integrada pelos seguintes 
membros: Ministro da Cultura José Aparecido, 
Ministro da Justiça Saulo Ramos e o Secretário 
da Comissão Especial incumbida da organi
zaç_ã_o e preservação dos documentos do acer

-vo dos Presidentes da República, Vírgilio Pe
reira da Costã, pelo Poder Execútivo, Ministro 
José Ferriandes Dantã.s (STJ), Ministro A.ldo 
da Silva Fagundes (S"T:M), e o Ministro Marcelo 
Pimentel (TST), Pelo Poder Judiciário: Depu
ta<;IQs Egídio Ferreira Uma (PSDB) e Bonifácio 
de Andrade (PDS) e por mim, pelo Poder 
Legislativo para secretário _executivo foi eleito 
o Dr. Vkgílio Pereira da Costa. 
· ·Na Assessoria da Comissão- e vinculados 
à Secretaria- destacamos a participação, en
tre as outras, do Prof. Josê J_obson Arruda, 
do CNPq, da Dr!' Celina More[ra Franco, Dire
tora do Arquivo Nacional, do Jornalista Oswal
rlo Peralva, Diretor do Instituto de Promoção 
Cultural do Ministério da Cultura, do Prof. Ed
son Nery da Fonseca, da Presidência da Repú
blica e das Diretoras Sara Figueiredo, Branca 
Bórges Góes, do Sénado Federal, da Dr-' Nilza 
Teixeira Soares, da Câmara dos Deputados 
e da Dr-o Adelaide Ramos e Corte, Presidente 
da Associação dos Bibliotecários do Distrito 
FederaL 

O seu horizonte de trabalho, conforme deci
são da Comissão e insPirada no pr6prio texto 
constftucional, deverá prolongar-se até 24 de 
fevereiro de 1991, quando transcorre a passa
gem da promulgação da primeira constituição 
republicana, instrumenkJ através do qual se 
institucionalizou a República em nosSa Pátri-a. 
- PolS, cOmo é notório, em 15 de novembro 

de_ 1 ~. encerraVa-se a fáse monarquica no 
~ra$~ E pelo Decreto n? 1; -dãqlleJa data. o 
che(e do QOverrio 'PróVisório, Mal. Deodoro da 
Fonseca, proclamava como forma de governo 
lJ- R~púbUca Federativa. 

Contuçlo, somente_ em 24 de fevereiro de 
1891, ~ma conStituição-trazia a confiimação, 
em. defmitivo, da nova ordem, com a federa~ 
Ção, o Presidendal~SmO, o-co~le .da con5t!-

tucionalidad~ das_leis, o SenadoeletivQ, não 
vitalício, etc. · 

Como se pode verificar na leitura do texto 
constitucional, o art 63 não apenas fecomeit
da se festejem os dois evenkJs, mas, de igual 
forma, se reflita criticamente sobre a República 
e instituições que lhe são coetâneas. 

É o que diz o § 29 dÕ _citado artigo ao preco
nizar que a Corriissão, no desenvolvimento de 
suas atividades, promover{\ "estu_dos, debate!) 
e avaliações sobre a evolução política,- social, 
econômica e cultural do Pa_ís, podendo articu
lar com os governos estaduais e rmmidpais, 
e com instituições públicas e privadas que de
sejem participar dos eventos ... 

A comissão iniciou suas atividades antes 
mesmo de sua instalação formal: a sua Pri· 
meira reunião ocorreu aqui, no Senado Fede· 
ral, sob a Presidência do Senador Nelson Car
neiro, no dia 7 de julho deste ano. 

Ela aPiovou seú R~gifnento intemô ·qüe· es
tabelece, entre outros diSpositivos, o seg~inte: 

A Comissão ConStituciohal ào Cente
nªrio d,a Repúbliça e da Primeira Carta 
RepubliCana decidirá sobre _-o pro~irã:~a 
oficial relati~o aquelas datas, no âmbito 
dos três poderes federais, e dará ap-oio 
às ·iniciativa dos poderes estaduais e mu~ 
nicipais bein como às iristituições de na· 
tureza privada; 

-A ComisSão pautará seu programa 
pelos princípios de avaliação histórica dos 
Cem anos clã República bem COmo de 
incentivo .à preservaÇão documental. 

-Fica vinculado _à ComisSão o Pro
grama Nacional do_ Centenário da Repú· 
blica e Bicentenário dâ lndep_endêncla, 
criada pelO Poder_ Executivo .(Dççreto Pl'e
sidencial o9 96.630, de 31-8-1989), pãra 
coordenar todas as irüciativas da adminis
traÇão federal, direta ou indireta; 
-A Comissão _críará marca própria 

para o programa, que concederá a todas 
as iniciativas que julgar à altura do progra
ma e de acordo com _seuS princípios; 
-A Comissão deddirá sobre o progra

ma de comemorações, asSim çomo so
bre os meios _administrativos, técnicos e 
financeiros, que submeterá ~_os pOderes 
~dequados,_ necessários para sua realiza-
ção; -
-A Comissão poderá cadastrar~se, no 

Ministério da Cultura, a fim de obter recur· 
sos de doaçõ_es culturaü~ (L~i Sam~}'), 
bem como ter verbas especialmetne de_
signadas pelo Poder Legislativo; 

-As Atas dos Trabalhos, bem como 
sUas decisões serão pUblicadas no Diário 
OflclaJ da União. 

Além disso, a referida ComissãO esta
béle_çeu seu plano de trabalho, do _qual 
cOrista, preliminarmente, a adoção das 
providências que passo a mencionar: 

-Elaboração do Guia dos Arquivos, 
Bibliotecas, Museus Brasilei_rps (SoP a 
responsabilidade do Arquivo Nadonal da 
Fundação pró-Leitura, da pró-Memória· e 
do CNPq); 
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-Recuperação e restauração do Mu
seu da República, do Palácio do ltamaraty 
e da Casa de Qeodoro (sob a responsa
biJJd"de do MIC, MRE e Ministério do 
Exérdto, respectivamente); 

-Promoção de Congressos e Semi
nários (Sob a responsabilidade do CNPq); 

-Edição de livros alusivos à temática 
··do Centenário -da República (execução 
coordenada pelo CNPq/INL); 

-Organização dei grande Exposição 
da História do Brasil (Sob a coordenação 
do CNPq/SCT); 

-Organização da Feira Industrial e 
Comercial, coordenada pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comérdo 
(Com financiamento da iniciativa Priva
da). 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senaâõres convén1 
destacar, também por oportuno, o lançamen
to pela COmissão de c6ncur50 público para 
escolha da logomarca do evento, para o qual 
podem concorrer todos os brasileiros. O edital 
estabelece o prazo de até o dia 26 de Agosto 
para Clpresentação dCJ5 propost:Cl5, o que me 
parece algo extremamente positivo, posto que 
enseja, democraticamente, a participação e o 
interesse de todos nos eventos históricos que 
vamos comemorar. Eis o edital para conheci
mento da Casa. 

COMISSÃO CONSTITUQONAL DO 
CENTENÁRIO DA REPÚBUéA 

EDITAL 

Regulamento do Concurso Nacional 
da marca comernõtativa do centenário 
da República. 

CAPÍTULO! 
Do objetivo 

Art. Jn O objetivo_deste r_egulamento 
é estabelecer as normas do Concurso Na
cional para a escolha da marca comemo
rativa do Ceritenário da República. 

Art. 2o A marca deverá transmitir re
ferências ao Cêntenário da República, re
vestidas do caráter ao me5mo tempo eru
dito e popular que teve a luta republicana 
e democrática em todo a história do Bra
sil. 

Parágrafo único. Poderá também ha
ver referências à inconfidência Mirieira 
(1789) e a_outros episódios republicanos, 
e em especial à Constituiçã-o de 1891. 

Art. 3° A marca deverá ser utilizada 
e se adequar à reprodução e divulgação, 
em cores e em preto e branco, pelos di
versos meios e formatos de comunica
ção, gráficos ou eletrônicos. 

CAPÍTUL02 
Da participação; inscn"çóes "éprazos 

Art. 4~ Poderá participar do concurso 
qualquer cidadão brasileiro. 

Art. s~ As inscriçôes serão realizadas 
através da entrega dos trabalhos, ou re
messa pelo correio, aos gabinetes do Pre
sidente do Senado_ Federal (Congresso 
Nacional, Brasília, DF) e do Ministro da 

Cultura (Eplanada dos Ministérios, Brasí
lía, DF). 

Parágrafo único._ Na inscrição deverá 
constar o nome completo do concorrente 
e. no caso de menor, de seus pais, ou 
responsável, local e data de nascimento, 
profissão, endereço, bem como declara
ção nos seguinfe.S term·os: "Declaro estar 
inteiramente de acordo com os termos 
çio ReguJamento do_ Concurso Nacional 
da Marca Comemorativa do CentenáriO 
d<f"Fepública", aãfa:da- e assinada pelo 
concorrente e, no caso de menor, pelo 
pai ou responsável. 

Art. _6°- Os trabalhos _deverão ser 
apnfsehtados em cartão duro no formato 
40 x. 40 cm, com original em preto e 
branco e indicações de cor em papeis 

-ve-getais superpostos, 
Art. 7o As inscrições estão abertas a 

partir da data da publicação deste regula
mento no Diário Oficial da União, até o 
dia 19 de agosto de 1989. 

Parágrafo único. Par:a os trabalhos 
enviados pelo correio, valerá a da data 
do _carimbo da agência na qual o trabalho 
foi remetido, até a data de 12 de agosto 
de 1989. · · 

CAPITULQ3 
[>-;;Júri, ju/gamento_e Prêmios 

Art Se, O Júri será composto por dois 
rTiembros da Coffiissão Nacional élo Cei-1-
tenário-da" RepúbliCa,- Por Um represen
tante da Associa~ão Brasileira de ProfiS
sionais de Desenho Industrial, um repre
?entante da Associação Brasileira de Pro
paganda e um representante da Associa
ção Brasileira dEi EmissOraS de Rádio e 
Televisão. _ _ 

Arf 9? O Júri se reunifá em Brasflia 
·e ap-resentará os resultados do concurso 
no dia 26 de agosto de 1989, com 1\ 
29 e 39 colocados. 

Art. 1 O. O prin1eiro colocado recebe
tá _o premio de NCZ$ 30.000,00 -(trinta 
mn cruzados novos), além de diploma as
sinado pelo júri-e pelos membros da Co

-misSão Nacional de Centenário da Repú~ 
blica. 

Art. 11. O primeiro Colocado reco
nhece o direito de reprodução de seu tra
balho pelo Programa Nacional do Cente
náriO da República, através dos diversos 
meios de comuriicação, abrindo mão de 
qualquer outro tipo de indenização, res
sarcimento ou pagamento pela cessão 

- desses direítos, pelo prazo e para o pro-
-grama das comemorações do Centená-
rio. 

Parágrafo único. O primeiro coloca
- do reconhece, ir;~ualm_ente, a eventual ne-

-- ,.,--cêsSidãae de alteraÇão, a ser feita por pro-
flS_sional dé- reconhecida competência, do 
trãço original da marca, em face de ne
cessidade de adequação ao uso pelos di
versos meles de comunicação. 

- Art 12. os 29 e 3? COloCadoS recebe- ' 
rãO, respectivamente, NCZ$ 15.000,00 
(quim:e mil cruzados !JOVos) e NCZ$ 

5.000,00 (ciOco mil cruzados novos), 
além de diploma5 assinados pelo Júri e 
pelos membros da Comissão Nacional 
do Centenário da República. 

Art. 13. Os casOs omissos neste Re
gulamento serão deddidos pela Comis
são._ 

~r asma 19 de julho de 1989 
. COMISSAO CONSNUCIONAL 

COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO 
DA REPÚBUCA BRAsiLEIRA: 

José Apai-ecidO de Oliveira, Ministro da 
- Cültura; Oscar Dias Corrêa, Ministro da 
Justiça; Virgílio Costa, Secretário da Co
missão da Memória dos Presidentes da 
República: Senador MarCO Maciel; DePu
tado Egídio Ferreira Uma; Deputado Bo
nifácio de Andrada; Ministro José Fernan
des Dantas (Superior Tribunal de Justi
ça); Ministro Aldo da Silva Fa"gundes (Su
perior Tribunal Militar); Ministro Marcelo 
Pimentel (Tribunal Superior do Trabalho). 

Secretaria Executiva: 
Virgílio Costa- Programa Nacional do 

Cemer::tário_da República (Presidência da 
República); telina Moreira Frailco:....... Ar
quivO Nacional (Ministério da Justiça); Jo
Sé JO.Dson- __ Arrud_a - CNPq (seCretaria 
Especial de _Ciência e Tecnologia); Osval
do Peralva -Instituto de Promoção Cul
tural (Min}stério da Cuhui'a). 

Tenho presente que a passagem doCente~ 
nário da República é ocasião para refletirmos 
sobre o País e suas Instituições, e - friso -
n~o_ apenas, como igualmente desejável; feste
jarmos a passagem de data tão significativa. 

Ttago ·o tema à discussão desta Casa, Sr, 
Presidente, por entender que não s_erá demais 
reivindicar que seja o do Senado Federal foro. 
adequado para este debate, A esta Casa do 
Congresso, não apenas a atual, mas também 
as anteriores Constituições brasiJeirãs, atribuí
ram a função permanente e específica de re
presentar os interesses da Federação e a de 
zelar pelo equilíbrio do feder~lismo Brasileiro. 
Convém lembrar que a forma republicana e 
a Federação representavam, nos anteriores 
textos Constitucionais, os dois únicos princí
pios permanentes e imutáveis sobre cuja abo
líç-ãO não são admitidas emendas. E são, por 
isso mesmo, as duas mais duradoras conquis
tas do republicanismo Brasileiro. O Senado, 
filho e fruto da República em sua configuração 
atual, e representante no Império do princípio 
conservador da nacionalidade, segundo a 
oportuna constatação de Pimenta Sueno, em 
suas autorizadas lições de Direito Público Bra
sileirO e·- análise da ConstitUição do Império, 
tem mais que a obrigação - tem o dever 
de cumprir; pela forma sugerida, o papel de 
encarnar este debate essencial à avaliação de 
nosso próprio destino como Nação. 

Interessa-nos, sobretudo- e interessa-nos. 
como explicação da realidade e receita para 
o· futuro, indispensável ao reordenamento do 
regime que terá que ser feito mais cedo ou 
mais tarde - conhecer Q processo de ]Jma 
cOnStante subversãà late!lte a pertUrbar a nor
malidade da vida política e institucional, a 
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tomar cada vez mais agudos os conflitos so
ciais. 

São estes, seguramente, os caminhos ra
zoáveis sobre os quais temos que a1icerçar 
os fundamentos do regime, se efetivamente 
pretendemos tomá-lo adequado e compatível 
com as aspirações internas de nosso povo 
e com a crescente presença brasileira no con
certo internacional das nações. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, a discussão 
desse assunto adquire maior íinportância, pois 
sabe-se que, em_1889, ao rejeitarmos a Mo
narquia, buscava-se novos tempos para oBra
sil. 

É uma noção-que tem a evidência de uma 
janela aberta, aquela que percebe ter o Brasll 
optado pela República em detrimento da Mo
narquia, porque a opinião mais influente do 
País julgou que eStaria assim_ escolhendo o 
caminho da moderllídade, a fórmula dos no
vos tempos, o projeto político correspondente 
ao progresso, à prosperidade, à vitalidade so
ciaL com a superação do anacrónismo repre
sentado pela instituição monárquica. 

Parecia às "inteligências tropicalmente en
tusiásticas e crédulas" (como diria na ocasião 
Eça de Quelroz, em artigo célebre), que havia 
uma correlação positiva e necessária entre a 
República e o Progresso, esse progresso de 
tão calorosa difusão no positivismo nacional. 
que, de resto, veio a figurar- como legenda 
-na própria Bandeira Nacional. 

De mais a mais, falar República é falar em 
democracia, em soberania popular, em suma: 
"quem diz República diz naturalmente demo
cracia", segundo a fórmula que Jogo se tomou 
corrente no largo movimento de idéias repu
blicanas. 

Aliás, a expressão republicana sempre este-_ 
ve associada à legitimação popular. Foi assim 
a sua compreensão, tanto na antiguidade Clár.
sica - através de Ocero - qUanto na era 
modema - por intermédio de Kant. Mais : 
suas características são a temporaneklade ( 
em contraposição- à durabilidade vitalícia da 
nobreza), responsabilidade (depois do termo 
do cargo), colegialidade (ao contrário da unici
dade do rex), gratuidade e submissão da::; de
cisões do poder à lei. Ou seja, a arquitetura 
republicana é marcadamente democrática por 
suas origens e objetivos. República é "Res Pú
blica": "O interespe_ c;.omum principalmente, 
a conformidade comum lei comum, o único 
direito pelo qual uma c9munidade afirma a 
sua justiça", lembra Nicola matteucd (ln "Di-
cionário de Política") · 

A propósito, Sr.- Presfdénte, e sem querer 
polemizar, não andou bem a nossa última 
Constituinte , ao expungir do--texto da nossa 
Carta, dentre os princípios irreformãveis, atra
vés de mera emenda, a República, instituição 
já definitivamente Li'lcOrporada_ à tradição 
constitucional do Brasil, pOr reSponder aOs de
safios da cidadania e a vocaçao de nosso povo. 

É certo, Sr. Pr~dente, que por numer_osas 
razões e sob muitos aspectos, o Brasil se en
contra, cem anos depois da proclamação da 
República, numa verdadeir~ encruzilhada his
tórica. 

_ Há notoriamente, no ânimo da comunidade 
nacional, desencantos e _desencontros, incer
tez_as, decepções. perplexidades, expectativas 
quanto aos rumos que serão seguidos, que 
marcam o sombrio espectrO de uma crise eco
õômico-financeíra sem preceden~es e qUe pa:
rec:e ter ~ aguçado sem solução à Vista. Não 
resta dúvída de que a sensação de malogro 
(:!Jl todos os quadrantes sociais do Pafs chega 
a as~mir ~té_a forma de ·'s_lni~rose", ou pelo 
menos fica crista1izada·na tõrma de um gene
ralizado cetlciSmo, oriímoda descrença em re
lação ao processo pol(tico, às atividades de 
Administração Pública, ao funcionamento de 
_gualquer dos_ poderes _da república, à vitali
dade da econômia, às possibilidades -do de
senvolvimento. É realmente uma crise da qual 
o sintoma mais oStensivo, mais signifiCativo 
se sitLia no~ índices inquietantes de uma infla
çãO pertinaz ~ornO uma enfEifl"Õidãde mortal. 

Mais do que nunca, por consegumte, se tez 
mister uma reflexão em- profundidade sobre 
a ~epúblíca, nossa instituição fundamental, 
vale dizer, sobre sua instrumentalidade diante 
da crise nacional dos nossos dias. 

Agora, -sobretudo, quando nos apresenta
mos para eleger, após quase trinta anos, o 
Presidente da República pelo voto direto; e 
secreto agora quéi.ndO riOs prepãrafnos para 
realizar plebisdto que vai deddir sobre a forma 
(republicana ou monarquia constitucional) e 
sistema (parlamentarismo ou-presidencialis
mo) de governo; agora, quando vamos realizar 
a revisão da nossa Constituição prevista para 
1993, impõe-se, como nunca, que o governo 
e .â Socíedade âiscutam a República e sua 
transcendente significação. 

Daí a necessidade de aproveitar o instante 
do centenário para insistirmos na importância 
de uma tomada de consciênda nacional. 

O pensador-George Renard, em um dos 
seus livros, disserta sobre a essencialidade de 
unia-mística rizii::ional. 

-"'Mística nacional, conceituava o velho 
mestre francês. antigo professor da Uni
vers_idades de Nancy e filiado ao pensa
mento de Santo Tomás de Aquino, É o 
sentimento -que solidariza as gerações en
tre si, -sem embargo das vicissitudes polí
ticas e Históricas. A naçi!lo é uma mística 
incorporada numa população e mantidas 

_ pela sua renovação contínua. É uma insti
tUição social.,. 

Essa mística,oriunda do sentimento 
· ·profundo da nacio['Jalidade _ê o traço dis
-· tintivo dos povos que se elevaram, por 

sucessivas integrações de sua consciên
da coletiva, à condição de verdadeiras 
nações." 

Em 18?5, o grande ideólogo de República, 
que foi Alberto Sales. assinalava o prólogo de 
uma publicação sua intitulada "Catecismo Re
_E~~l~~an?~·: 

"Tenho para mim que a única coisa 
-verdãdeiramente essencial de que_ neces
sita esse País, e isso com a maior urgência 

--possível, é Um-a -reViveS-cençta política 
completa, radical e geral." 

. Pi!$5ados cem 811QS ~a.Proclamaç:ão daRe
pública, sentimos ainda que esse é um deside
tatUm por realizar, mormente agora, neste niO
mento que representa a encruzilhada dos dcs. 
tin9s p_~donais, __ · _ . 

E esta também a nossa convícção: que te
nhamos uma República autenticamente vivida 
nas mentes e corações brasilei.rcis;_ que perce
bamos que o camir1hõ da Cültlira. ·da ciVI1iza
ção7 do direitO; da integraÇão social, do mais 
vivO sentim-ento da nacionalidade se realiza 
pela República. EiS o verdadeirO caminho para 
o desenvolvimento_ e pa-~~- a plenitude da or
dem democrática. (MuitO bem!. Palmas) 

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

O SR. ANTÓNIO LCIIZ MAYA~(PDC
TO. Pronuncia o_ seguinte discurso. Sem revi
são do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o recurso água sempre teve, através dos 
tempos, eXtrema importânda para o gênero 
humano. A localização, a economia, a religião, 
os costumes, a própria vida de cada povo refle
te, como nos mostra a História, a influência 
da maior ou menor disponíbilidade desse re
curso natural indispensáveL 

Atualmente, o aumento populacional e o 
desenvolvimento tecnológico tomam o rio ca
da vez mais precioso, As alterações do equilí
brio ecológico exigem que voltemos a atenção 
para os nossos cursos de água, enquanto ain
da podemos protegê-los, recuperá-los de for
ma racional e equilibrada. 

O Brasil dispõe, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, de urria rede potamográfica portentosa. · 
Nós, no entanto, ainda __ não nos capacita!llos 
do que esses recursos que a natureza gene
rosa nos oferece podem representar para o 
desenvolvimento ec_an.ômico do País e para 
o _bem-estar socia1 do nosso povo. 
- Sabemos que os rios podem ser utilizados 
para: fins tão _diversos como navegação, irriga

- ção~ abastecimento doméstico e industrfal, 
energia, pisicultura, depuração sanitária, turis
mo. recreação, esportes etc. Entretanto, se
nhores, firmou-se em nosso País uma lamen
tável tradição: a da falia de entrosamento entre 
os diversos selares. ~qui, os órgãos setoriafs 
atuam como compartimentos estanques, sem 
considerar o_s interesses e objetivos de _qutras 
áreas, · -

__ Outro grave problema é que, em razão des
sas ações isoladas,_ os nossos projetas ele 
aproveitamento fluvial e. os có.dlgos de águas 
têm sido Ieitos quase sempre pelo Ministério 
das Minas e Energia, que parece avaliar a im
portância dos rtos pelos quilowatts que podem 
fornecer, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho de 
uma região em que os rios desempenham 
um papel fundamental, não só na economia, 
mas também nas atividades do povo. O Ara
guaia, o Tocantins e respectivos afluentes 
Constituem o cerne da nossa cultura e, com 
tal, não podem s-er-agi'edidos, sem-Que os -
prejuízos atinjam tanto o equilíbrio ecológico, 
quanto o econômico . .e o socia1. 
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Estudos sérios foram realizados,_ Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, çonCluindo pela viabüi
dade da navegação nos ríos Tocantins e Ara
guaia. Na década de 70, por exemplo, o Depar
tamento de Portos e Vias Navegáveis interes
sou-se bastante pelo assunto em questão, ten
do por objetivo a exj:Jorfução anual de mais 
de vinte milhões de toneladas do rico minério 
de ferro extraído da Serra- dos Carajás. 

Dentre os aspectos considerados, incluíam
se os indiscutíveis beneffclos a toda uma re
gião geoeconômica em plena pujança de de
senvolvimento, com VIlas e ddades ribeirinhas 
em prosperidade. Salientava-se, outrossim, o 
transporte mais barato de minérios, dos deri
vados de petróleo e demais produtos neces
sários à aceleração do progresso das extensas 
áreas envolvidas. 

Com a--preocupãçâO clara de não _onerar 
demasiadamente o Orçamento da União, 
aquele Departamento aventou a hipótese de 
que parte da navegabilidade do rto Tocantins 
poderia ser firianciada pelas companhias ex
ploradoras do ferro de Carajás. 

Para a implantação de um hidrovia de pri
meira qualidade, os técnicos sugeriram que 
o primeiro trecho com ·prioridade navegável 
fosse de Marabá a Tucuruí;- Consideraâó o 
principal empecilho ao aproveitamento dos 
rios Tocantins e Araguaia como vias de ~os
porte. 

Efetivamente, Senhores, o trecho com
preendido entre Tucuruí e a confluência do 
Araguaia, com 257 km de comprimento, é 
o mais difícil para a navegação. Compreende 
várias corredeiras e cachoeiras, destacando
se, cómo o principal obstáculo, a qued!3 deno
minda Itaboca. 

O anteprojeto global da hidrovia prevfu, para 
a superação dessa barreira natural, três obras 
de vulto: 
-a barragem de Tucuruí com eclusa, des

tinada à produção de energia el~tdca, poden
do abastecer Belém, ·com 600- a ffOb kw; 

-um canal lateral derivando da margem 
esquerda do T ocanfiflS, ·no final do remanso 
da barragem de Tucuruí, com duas alterações 
de cota, retornando ao curso do rio nas proxi
m[dades da ilha das Poças. Coto uma exten
são total de 60 km, esse canal contornaria 
a cachoeira de Itaboca. Devendo, porém, atra
vessar três vales secundários, a serem repre
sados por diques, exigiria a escavação de so
mente 14 km para a sua abertura; e 
-a barragem da ilha das Poças, sem ne

cessidade de eclusa, já que a navegaçào desse 
ponto para jusante se realizaria pelo canal que 
contornaria Jtaboca. 

O anteprojeto estabelecia, ainda, as dimen
sões das barragens que deveriam permitir a 
passagem de combo!os de 12.000 toneladas, 
constituídos de quatro chatas de 3.000 tonela
das_cada uma e de um empurrador. Chegando 
a Tucuruí, ·as· comboios de minérios seriam 
reagrupados, com o acréscimo de doz_e cha
tas, totalizando 36.000 toneladas,. e substituído 
o empurrador p-or mais possante, para trafega
rem até o terminal marítimo. 

A construção desse Importante porto mari
timo é ressahada pelo estudo, com o objetivo 

de atender a toda a região central e boa parte 
do norte do País, em termos de importação 
e~ortação: 

Em trabalho publicado em_1972, Furtado 
Portugal, um dos maiores especialistas brasi
leiros em navegação interior, apresenta impor

-tanteS esclarecimentos quanto a esses dois 
grandes· riOs. Aponta, inclusive, os estirões 
tranqüilos, plenamente utilizáveis para a nave
gação, e as corredeiras e cachoeiras. 

No que se refere ao Tocantins, esclarece 
o Dr. Portugal que os trechos pertubados por 
corredeiras e cachoeiras, que isolam entre si 
·os estirões tranqUilos, só-que podem ser nave
gados, no seu estado atual, por embarcações 
de pequena tonelagem, da ordem de até 30 
toneladas, e em períodos de ásuas médias. 
Cohsidera, no entanto, ser possível tomá-los 
navegáveis em qualquer época, para embar
cações de sentido comercial de grande tone
lagem. 

Para efeito didático, aquele especialista divi
diu o grande afluente do Tocantins em duas 
grandes partes. A primeira entre a foz e Con
ceição do Araguaia e a segunda, dessa cidade 
para montante. 

O primeiro segmento do Araguaia com
p-reende um trecho fortemente pertubardo, 
cujos principais acidentes são as cachoeiras 
do Turcão, Santa Israel e São Miguel e, a mon
tante e jusante desses acidentes, vários esti
rões trãtlCjüilos, porém interrompidos por pe
quensos saltos, corredeiras e travessões. 

A montante de Conceição do Araguaia, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se dispõe 
do perfil da lâmina d'água, mas apenas de 
elementos.da Carta do Brasil ao milionésimo, 
bastante precários para fins de navegabilidade, 
e de relatórios de viagens. 

O estuâo divulgado pelo Dr. Portugal, em 
1972, apresenta conclusões deveras interes
santes, entre as quais destaco: 

-o rio Tocantins pode ser transfor
mado em uma hidrovia contínua, desde 
a foz até Peixe, a 400 km de Brasília, por 
meto de pequenas obras de melhora
mentos nos trechos tranqüilos e obras 
de grande porte nos trechos pertubardos 
por cachoeiras e corredeiras; 

--o custo de hidrovias não é superior 
ao de ferrovias nem de rodovias pavimen
tadas de primeira dasse; 

-havendo demanda de energia elétri
ca por todo o vale - o que não é impos
s1vel em futuro próximo, devido às rique
zas em potencial prenunciadas- o custo 
quilométrico da hidrovia poderá descer 
a valores infimos, cerca de 10% do calcu
lado- Cr$ !.732.100.000,00 à época 
-, pois será aliviado do custo das barra
gens; 

-o Araguaia, ainda não bem estuda
do, poderá oferecer uma alternativa à hi
drovia Belém-Brasília; 

-as obras do Tocantins. entre T ucuruí 
e Marabâ, são de alta relevância, indepen~ 
dentemente do projeto Carajás, pois fa
zem parte integrante do principal eiXo flu
vial do Brasil na direção Norte-Sul, ligan-

do ao porto de Belém o Planalto Central 
e atravessando um vale cheio de riquezes 
em potencial. 

Em 1973, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
assistimos à determinação do Marechal Gar
rastazu Médici, entâo Presidente da República, 
no sentido do imediato aproveitamento ener
gético do Tocantins, e à inclusão da alternativa 
hidroviária no Plano Nacional de Viação. 

Naquele mesmo ano, sob o titulo "Dúvidas 
e preocupações sobre o Projeto Carajás", o 
Engenheiro Brasília Accioly divulgou oportu· 
nas considerações técnicas, confrontando as 
duas alternativas: ferrovia versus hidrovia, 

Segundo Accioly, o~ técnicos das compa
nhias encarregadas do projeto de escoamento 
eram favoráveis à construção de uma ferrovia 
de aproximadamente 1000 km e do porto em 
ltaqui. Ao mesmo tempo, outros espeCialistas, 
inclusive do próprio Governo, defendiam a hi
drovia do Tocantins, também com cerc~ de 
1000 km, como a solução que melhor aten
deria aos interesses nacionais, ainda que im
plicasse obras mais onerosas na embocadura 
do rio Amazonas. 

Quero ressaltar, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, que, em todo mundo, o minério é carga 
típica da hidrovia, mesmo que se ofereça, pa
ralelamente, o melhor serviço ferroviário como 
solução alternativa. É_o que acontece no Reno, 
no São Lourenço, no Volga, no Mississipi e 
onde quer que prevaleçam as leis da econo
mia de transportes. 

Em seu trabalho, o engenheiro apresenta, 
conforme referido anteriormente, oportunas 
considerações técnicas, algumas d.;~s quais 
trago ao c_onhedmento dos meus nobres Pa
res: 

-estima~se que o transporte de miné
rios em comboios empurrados no T ocan
tjns possibilitaria uma poupança em cus
tos de transporte da ordem de 1 bilhão 
de cruzeírcs; 
---a opção hidroviáría representa cerca 

de 4 dólares a menos por tonelada, na 
diferença de -custo do transporte interno; 

- os __ aspectos do transporte interno 
são mais relevantes que os do transporte 
internacional, em termos de economia de 
custos; 
-a engenharia nacional. por motivos 

alheios à sua vontade e às suas responsa
bilidades, não tem logrado obter dos rios· 
os imensos benefícios e vantagens que 
poderiam propiciar ao desenvolvimento 
nacional, ou seja, além d.,_ energia, o 
transporte barato. a irrigação, o sanea
mento e as condições sanitárias ideais, 
o meio de exploração da pesca, e .até 
de recreação, turismo, prática de esportes 
etc; 

-a solução via Tocantins traria o porto 
de grande calado, imprescindível ao de~ 
senvolvimento da região, permitindo a in
dispensável transição entre toda a nave· 
gação Interior da maior bacia Ouvia! do 
mundo e a navegação oceânica de gran
de porte (Porto do Baixio do Espadarte); 
-a hidrovia do Tocantins e o_ pOrto 
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do Espadarte estão incluídos no Plano 
Nacional de Viaçâo, 

O Dr. Acci.oly desta<:a, ainda, a situação do 
transporte fluvial em todo o mundo, esclare
cendo que somas imensas são gastas para 
serem aproveitadas as vantagens dos portos 
flúvio-marítimos, a exemplo dos complexos 
portuários de Roterdam, Antuérpia, Bremen, 
Hamburgo, No~w Odeans. Le Havre etc. 

Aqui no Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senado~ 
res, temos uma situação de certa forma seme
lhante, a do .!'.uperporto do Rio Grande. 
· Ao me informar sobre a área de influência 
do porto do Rio Grande, surpreendeu-me 
constatar que abrange não somente a totali· 
dade do Estado do Rio Grande do Sul, mas 
também a região OeSte de- Santa Catarina. 

Sua estrutura viária é constituída por uma 
rede rodoviária" com quase a· mil quilómetros_ 
de estradas pavimentadas e mais de _50 mil 
quilômetros de rodovias não J?avimentadas, 
por 3.500 km de vias férreas e pela rede hidra~ 
viária, representada p~los trechos navegáveis 
cios rtos Taguari e Jacuí e pela lagoa dos Patos. 

Da mesma forma, a ·construção do terminal 
8úvio-marítimo do Baixo do Espadarte se deli
neia como _um demento propulsor de 'pro
gresso para as regiões Norte e Centro-Oeste. 
e peço yênia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
para apresentar alguns elementos que bem 
podem elucidar essa assertiva._ _ 

Em primeiro lugar, estatística dos transpor
tes hidroviários europeus demonstram que as 
hidrovias _são dez vezes mais econõmicas que 
as rodovias e quatro vezes mais _que as ferro
vias. 

Nos Estados Unidos. os números mostram 
que as aquavias têm seus cus_tos cinco vezes 
inferiores aos_do transporte ferroviário e vinte 
e duas vezes merróres que O rodoviário. No_ 
Brasil, inexistem dados conclusivos sobre o 
assunto, mas uma experiência realiZada no 
Rio São FrancisCo tbtnprovou que, com mo
tor do mesmo porte do de um caminhão capa
citado para vinte toneladas, um empurrador 
conduz oitocentas toneladas. 

O Sr. Aureo MeDo - Pef!11ite V. Ex' Um 
aparte? 

O SR. ANTÓNIO LOIZ MAYA - Com 
muito prazer, nobre Se!nador ALireo Mello. 

O Sr. Aureo Mello- Vejo V. Ex" represen
tante do Estado do Tocãntins, rio sobre o qual 
já: transitei várias vezes, defende a nossa eterna 
tese amazónica da utJ1idade e oportunid~de 
da navegação fluviaL-Julgo oportunO, ao_ense
jo da gentileza da concessã9 c!o ~parte que 
V. Ex• me proporciona, alertar a Casa sobre 
uma proposição que tramlta n~ Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, da autoria 
do eminente e culto Seriador Roberto Cam
pos, em que S. Ex~ pfoj:>õe sejam consideradas 
suscetíveis de privatização tod.;~s a empresas 
estatais q'ue porventura não estejam dand<? 
lucro. O parecer de autoria do Seriâdor Edíson 
Lobão é cõndusivamente favorável a essa pro~ 
posição. Quero porém ~diZer~ nesta oportun(
dade, que _certas_ __ empresas de_ navegaçá9 fl u
vial, pelas circunstânCias peculiares que p os· 

sueril, POdem até não dar lucro. mas são rr~ui
to ·miJfs~SignffiCativaS e Utéls-para as cole'dvi
dades de certas regiões do Brasil, como as 
da Amazônia, do que empresas rodovif!rias 
que--precisãtn de Permanente serviço de. ~a:_ 
nuten_ção, tjue é muito mais oneroso. Chego, 
então, à Empresa de Navegação da ~azônia 
SA, a Enasa, eternamente amea?!ada P'-?r pro
posições desse tipd, e que já foi, através do 
consenso· do Plenário, consagrada, nesta Ca
sa, ne.Sfé seg~c::nt~ d_o P<?der Legisla'dvo, co
mo um -Orgâo que, mesmo não dando os lu
cros de uma empresa comercial costumeira, 
é a base, a viga~mestra d~ todo o transporte 
da região Amazónica e tem cono1;ações de 
serviço assistencial imprescindível e com o 
qual o Pafs, a Nação gastará mt·,ito menos 
do que a't[uilo que dispende em '3tibsidiar cer
tas estradas e outras despesas de t:aráter esta
tal. A matéria também foi consatJrãd:a na Câ
mara dos Deputados, para ser de fmitivamente 
aprovada, e, agora, ~stamos arneaçados de 
vE!r Uina revogação na mesma 'Sessão Legis
lativa de um ato que já é pratica.mente matéria 
vencida. Aos Srs. c.omp6nentl;':s da Comissão 
de ConstitUição; Justiça e a dãdania Pec;o a 
atenção em relação a essa . propt>'Si-ção, ao 
mesmo tempo em que ap':audo as palavras 
de V. Ex', podnim ·sempre e< plaudidas, porque 
se inspiram no alto. - - -- - -

_Q SR. ANTÓNIO LO'IZ MAYA- Agra
deç-o a v: Ex•, rÍobre Se _nadar Àureo Mello, 
a intervençao, porque, rvis circunstânciàs em 
que hoje o PélÍS se encontra, com dificuldades 
de toda a sorte e natun;~za, deveríamos P'roca~ 
rnr os melhores caminhos para a s~lução dos 
problemas de crescíroento e desenvolVimen
to. -

remos-essa poteJlcialidade enmme, sobre
tudo em termos de aproveitamento do poten
cial hidráulico dos grandes rfos da Bacia Ama
zónica, para dar 1 Jma solução aos problemas 
de transporte, que se encarecem cada vei: 
mais, devido ao r_Jreço do petróleo, que a cada 
dia_ se torna m ais elevado e_: que, de algum 
modo, está a ir 1viabilizar a vida daqueles ~ue 
habitam O ini.E':' iordo nosso País, com estradas 
precárias, e f..mde os produtos paPa a manu
ten-ção e a ~;obrevivêncla desses interioranos 
são cada vez mais caros. 

Por esta ~azão, ocupõ hoje esta tribuna ne 
obrigação· pe, pelo menos, chama'r a atençà<> 
do Pais p~fta o aproveitamento, o mais ráPié.o 
possíw~l, dessa alternativa de transporte at·ta
vés da r.avegabi!idade dos grandes rios da, Ba~ 
cia Arn:aZõnica 

Tem V. Ex& razão, nobre Senador Áureó Me· 
llo, !'i em que seja por via da privatizaçi'.to de 
empresas navegáveis, vamos aProvei·;á-las, 
por que ela se constitui talvez numa alte';nab~ 
que virá beneficiar a nossa população, em tet
rr.~Os de custo de vida, de sobrevivênc:,a e, M· __ 
'-'retudo.. de progresso e desenvol•JimF;nto das 

-,/regiões nbeirínhas, dos nossos;· .::abqclos do 
interior, da nossa Região e do nQsso _!~ais. 

O Sr. Aureo mello -A p~ivatf~;ão na 
Amazônia, nobre Senador, não é cr<:~r.selhável, 
po(que visa princip_almente o ',uero, o _comér
cio, e não respeita as inst ruições de Ca-

pitani.is ou até -coiTonlpe ~rtos fundonâdos, 
acarretando desastres pavorosos, comó aque-
le do ''Bateau Mouche", que passa a ser uma 
gota d'água no oceano. Temosfreqüentemen
te - e aqui está o SenadC?r Márip Ma~a para 
testesrnunhar :....:..:.... desastres pavorosos na Re
gião Amazônica, em função da ganância da_ 
privatização, que não tem, realmente, aquele 
interesse social que a navegação estatal ali 
se evidencia e proc~ra cu~prir no concer
nente. a normas, por exemplo, de tripulaçáo, 
a normas de horário de saída, a normas de 
número de passag17ir'?s e à quantidac1_e de car
ga. A privattzãção não quer saber da questão 
da navegação da Amazônia, ela quer encher 
O navio de ca(ga e de passageiro_s_,_e por causa 
disso tem havido desastres contínuos e pavo-
rosos. Então, pode até haver _a privatização 
da navegação, mas a privatização não pode 
prescindir da empresa estatal no concernente 
à Amazónia, porque a empresa estatal é como 
em certas áreas de Educação é o colégio
padrão, ela é o paradigma para servir de base 
e também de opção, evitando, assim, a passa
gem ãlta e a viagem perigosa para os ribeiri
nhos moradores daquelas áreas. Realmente, 
é uma-questão que· estou martelando e insis
tindo aqui, porque q-uentfiâo conhece a Ama
zônia detalha9ament~ pode até pensar que 
essas régrã:S genéricas se estendem para o 
O Bi-asíl é, realmente, um conglomerado de 

países. A verdade é _que_ c~rtas regjões, se per-_ 
tencêss~nlos à América Espanhola, já seriam 
pequenas repúblicas há muito tempo. Quem 
não conhece a Amazônia pode dizer que não 
conhece o Brasil integralmente, porque é uma 
Região completamente diferente. São rios de 
30, 20 metros de oscilação na fase de enchen
tes. 170 metros de profundidade, com 20, 30 
quilómetros _de largura, regiões de baías, cp~ 
mo a Baía do Boiaçu, no Rio Negro, em que 
o cidadão não enxerga a outra margem; são 
rios oceânicos _e a região é gliscóide, a enchen~ 
te sobe 20, 30 metros, oscilando, pois, seis 
meses depois, cronometricamente aquilo 
acontece, inundando todas as terras pratica~ 
mente, porque a terra firme é bem pouca. 
De maneira que é uma região síngular e espe-
cial; não se lhe pod_e (<3:Ze! a l~i que_ se _ _taz 
para uma regiào, -digamos, mesmo de.~v:a_nas 
ou daqui dessa áreas do Centro-Oeste ou 
mesmo para as áreas rríontanhosas ou do Sul 
do Pais, que nada têm a ver, geograficamente, 
com aquilo. lsso não qyer dizer que não haja 
essa fto"mogeneidade, essa unidade completa 
do nosso grande povo, que dentro de sua mls-_ 
cigenaç.ão, dentro da sua diversifica-ção, é 
mais do que um povo; é a raça brasileira. Muito 
obrlgado, nobre Senador. Desculpe-me_ pe.l.a_ 
interrupção. ·- - · 

O SR. ANTÓNIO LWZ MAY~- Sou 
eu quem agrad~. nobre Senador Aureo-Me
lia. 

Tem V. Ex• toda razão. 
Sou proveniente de uln Estado interiorano, 

que fazia parte, até bem pouco tempo, da 
chamda Amazônia Legal, porque a parte de 
GoiáS _que é da Amazônia Legal constituiu~se 
em Estado da Federação Brasileira. com ca-



3852 Terça-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Agosto de 1989 

racteristicas mais ou menos semelhqntes às 
do Estado de V. ~ - -

1:. e\ide_nte -que os nossoS Problemas não 
se configuram como os problemas. do Estado 
do Amazonas propriamente dito. 

O Sr. Áureo Mello- O velho Tocantins 
também é um rio de característi_çé;s bem_ a_ma-. 
zônlcas. __ 

OSR.ANTÓNIOLWZMAYA-Poresta 
razão eu disse a V. EX" qüe, mf sitUaÇão atual, 
seria urna alternativa exatamente para baixar 
o preço 'do custo de vida para toda a região 
e do transporte dos produtos do nosso Estac;lo, 
aproveitando-se__a n.ayegabilidade, com corre
ções, no curso dos-grandes rias que formam 
exatamente o Estado do loctihtlns,_ De_ IJTn 
lado está o Araguaia, de outro, praticamente 
o Tocantins. 

Neste sentido é que diríamos que também 
a partidpaçã_o de empresas prtvadas, a nós 
do Es_tado do Tocantins favoreceria_ bastante, 
sobretudo porque o nosso Estado ainda está 
na fase de instalação;--

0 Sr. Áureo Mello-Sem dúvida _alguma, 
ainda mais porque o Estado do Tocantins é_ 
uma Brasília amplificada. 

O SR. ANTÓNIO L(JJZ MAYA- Muito 
obrigado, nobre Senêi.dor. 

Sinto-me satisfeitO por "ter feíto a leitura des
sa tese, à qual gostaria de dar prosseguimento, 
uma vez que pude trazer o assunto à refl_~ão 
do Poder Qéç:UtivO; esperando que sejam 
aproveitados, o mais rápido possível, o enor
me potenCial hidrelétrico, na navegabilidade 
e o uso para irrigaÇão dós no'ssos grandes 
rios, que constituem uma grande riqueza para 
o Tetritório Nacional. 

O Sr. Mário Maia - Permite V. Ex" um 
aparte, antes de encerrar_o seu discurso? 

O SR. ANTÓNIO LWZ MAYA- Nobre 
Senador Mário Maia, V. ~ me- honra com 
o seu aparte. 

O Sr. Mário Maia- V. EX"-eftfoca um 
assunto de grande importância para b Brasil 
e, espedficamente, para a iegiãO Amazônica 
A época em que éramos Deputado Federal 
defendíamos uma tese concernente à f!.Çlvega
ção dos grandes rios_d_a_Amazônia. Na oportu
nidade apresentamos uma sugeStão na Co
missão de TrarisPortes para que fosse feito 
um aproveitamento edétic.o da navegação flu
vial, juntamente com rodovias em pequenas 
extensões. _Os_ grandes rios, que são ampla
mente nav_egáveis em milhares de quilóme
tros, tanto os afluentes da mé!f_gem direita 
quanto os da __ margem esquerda da grande 
calha, poderiam ser utiliZados_ para a efetiva 
o_cupaç:ão da Ama2:6nia. Assim, deveríamos 
incentivar a navegação __ fluvi_~l Eta penetração 
em terra firme, através de estradas vltinais, 
a partir dos grandes rios, com extensão de, 
no máximo, 150 a z-oo-. quilôriletros. o- rio, 
então, seria a coluna _'le_rtebral e as esb::adas, 
as espinhas - o sistemã-é -conhecido Como 
"eSpinha de peixe". Portanto, os caminhões 
transportariam a mercadoria em curta_ distân· 
cia, principalmente os produtos da coloniza-

ç:ão, e_ a trarian_:t _p_ara os navio_s_._Qs.camin.hões 
pod,~riam áté ser transpOriadôs em grandes 
navicts oy _chatas, urnnú-rilero grande de cami
nhõ~:_;_ POderia rod"ã( peiàs grandes estradas 
do SuL Infelizmente, esse projeto, _ dj_scutido 
naquela época, passou a dormir nas gavetas, 
e lá se vão quase 30 anos. AQóra que Voltamos 
a falar no deseJJ,volvimento da Amazônia, "pa
ra integrâ-la e não entregá-la" à CObiÇa Intema
cionaC"deveriamos partir para esse ponto fun~ 
damentaf que V. EX enfatiza: a navegabilidade 
intensiva dos grandes rios. Felizmente, a natu
reza ofere,~eu à Amazônia- esse granc;f_e con~ 
tinente_--:- ·.as estrad<;~s naturais, que são os 
rios._ . . _ _ _ " 
_O SR. ANTÓNIO L(IIZ MAYA - Agra

deÇo ao nc.l_Q_re Senador Máf!o Maia. V. !=X' 
tem toda a razilo. As boas idéias_ devem voltar 
à baila, devem sempre ser debatidas. O prOjeto 
talvez tenha .'~ido engavetado, porém a idéia 
não foi, e volt,~ à baila neste_ Plenário do .Sena
do Federal. Pt~~;tqlo, é da maior importância 
que a repenser,\ios e, de algum modo, conCor
rermos para qu,e; ela se viabilize, se torne reali
dade dentro do'~ contexto históric;<? atual d<;~ 
t1oSsa Naç:ão. . 

Continuo, Sr. P~~sidente. 
No caso em tek\ Srs, duas grandes regiões 

podem ser diretarr\ente beneficiadas: Norte e 
Centro-Oeste. __ \ _ 

O rio Amazonas-, e a parte final de se_us_ 
afluentes s~o navegG\yeis durante_ todo o ano 

-por navios de grarid,e porte, o que permite 
estender a navegação de cabotagem e longo 
curso pelo menos até E'e.qjamin Constant,. dis
tante 1.881 milhas de Belém do Pará. Os 
seus "afluen_tes sofrem r~strições de profun
didade, nos períodos de á'oguas baixas. 

-Os_ prinCipais eixos de: tL \~fego são: o Baixo 
Amazonas, da foz até Manúus; o rio Madeira, 
até a cidade de Porto Velho-·; o rio Purus, até 
Boca do Acre; o-eixo do& rios' Negro e Branco, 
de Manaus a caracaraí ou Bo;~ Vista. Na bacia 
do rio operam três tipos de na \legação: a inte
rior, a·de cc\botagem e a de Jcmgo curso. Os 
eSfõr!,-"05 de integração vêm_ dar.~o ênfase aos 
propósitos de exec::ução de uma política de 
implantaçãc de uma navegação iilterior que 
facilite a circulação das riquezas'_ regionais, 
<:om economia geral de __ c_ustos. -. 

Uma caracteríStica da navegação -~nterior na 
AITJazônia, de acordo c.om os espec.'aüstas d.á 
seror~--ª--a q~_que grande parte da'.carga é 
transportada entre pontos extremos dus linhas 
de t:rclfego, tendo pouca expressão u·, carga 
de melo de caminhO. No eixo Belém-f\'1ar 1aus 
são tr ~msportados ap~oximadamente_ 70% i do 
total de carga da bac1a. 

O vã.t.e do Ar.aguaia, com 400 mil quilôn'~e
ti-os qm.;drad_o_s de ârea, come-çou a se integr ~r 
à economia_ brasileira, de forma efetiva, na St~
gunda rrletade da décãda de 60. A alavanc~-\ 
que impulsionou o progresso foi a criação de 
gado. Er:r -~e9',LJida, impl~ntaram""se _os proje
tO$ agrícblàS ·e ~(e colonização, absorvendo ca
da vez ,maiores~ contingentes de mão-de-obra 
rural .. e' nl~olttiplj~ndÕ o vOlume de prod"Üção 
de terras_ fért~is,_ .anteriormente_desocupaáas. 

l;stes::tde-se, $n~, Senadores,_por quase mü 
quilômetros, atingt:ndo quatro EstadàS: Mato 

Grosso,-Goiás', Parâ e Tocantins. CQns_titui o 
Primeiro e maior- pólo de déSenvOM!ilento da 
Amazônia Legal, concer.'trando o maior núme
ro de projetas, numa posição estratégica. equi~ 
distante do Norte e do Nordeste, carentes de 
carne, e dos grandes centros consumidores 
do Su1 e-do SUdeste. 

_Segundo empresários locais, esse vale "é 
a maior resposta à política de incentivos ftsçais 
na Amazônia. Fffi'es_$:9- polJtica que tornou pos
sível que, para cada projeto incentivado, sur
gissem três empreendimentos finandztdos 
apenas por recursos próprios". 

Atualmente, o vale já tem estradas. Entre
tanto. durante seis ou sete meses nãO é pos~í
vel chegar ao sul do Pará, a não ser de avião, 
porque _as estradas não çlffio passagem. Ou_tro _ 
probfema é -o CausadO pela ilha de Bananal 
que, em toda a sua extensão de 300 quilôll)e~ 
tros, irripede a ligação do lado mato-grossense 
com Belé~rasília. Para os __ empresários, 
"chegou a hora dos resultad_os, pois_ os cres
centes volumes de produção precisam sair 

, do vale e a$_ es..tr?ld?l$ não suportam a 9_eman
da". 

A.-area de -influénda diretã da bacia Ara
guaia-Tocantins abrage uma extensão tOtiii . -
de 935,4 mil Km:l, equivalente a 11% da área 
total do B'rasil, Desse,terrttórlo, Srs., Os Estados 
de Tocantins e Goiás juntqs, _ocupam 55%. 

A malha rOdOviária existente na regiãO se 
estende pol- 83,968 km. dos quais 5,7% per
tencem a estradas federais, 22,5% a estaduais 
e 71,8% a municipais. Boa parte d-essas úJti~ 
mas se encontra em leito natural, dificultando 
o escoamento da produção, principalmente 
na época daS chuvas. - -

0- sistema ferroviário é composto basica~ 
mente pela ferrovia Carajás-São Luís, que 
liga a serra dos Carajás aoTerniinal Marítimo 
de Ponta da Madeira. Cumpre, também, desta .. 
cara Superintendência Regional da Rede Fer~ 
roviária Federal, em Belo Horizonte-MO, que, 
apesar de ·não estar diretamente ligada à área 
em questão, atut\_ de modo expressivo no es~ 
coamento da produção e no abastecimento 
daregião. , _ ·-----· . 

b sistema hídroviário da região,_ Srs. _Sena
dores, ainda que possua uma extensa- rede, 
terrt_ um grau de utilização mínimo, devido ao 
fato de fnexistlr uma infra-estrutura de apelo 
adequado à navegação. __ __ _-___ _ 

De acordo com a Eletronorte, é e!lOrme 
o potencial elétrico da região, eStimado e_m _ 
25 .. 000 MW. O aproveitamento da energia, po
rém, cOrreSponde a uma parCela ii'lsignific.:ih
te. 85% "cta_~nergia cons~mída são iniportados 
e -carreados_atr~vés de doiS g(andes si~temas 
interligados existentes no País: o sistema SuV 
Sudeste/Centro-Oeste e o sistema Norte/Nor
deste, recentemente implantado. o- desenvol
vrriiento da- eJetrificaç:ão rural_é, ainda, inci
ph~nte. Muitas "'sedes mUnicipais e grandes 
áreas_ territoriais permanecem ma·rginalizadas 

'-_--desse serviÇo. - -
1
· ' Todos--esses motfVós têm exerddo enorme 
ihfuência sob_re-a--populaÇão ·da ârea envol
vi;1a. As Õpiniôes Se dividem e encontramos 
ar~'umentaÇãõ -forte e segura-, tr~ntci- a favor 
qua.\to co!'ltrária à implantação da hidrovia. 

\ 
\ 

\ 
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Segundo as políticas e diretrizes do MinisM 
tério dos Transportes para -ã -região, "o tiansM 
porte hidroviário iilterior deverá receber priori
dade nas áreas já dQtadas de_ vlas navegáveis, 
em condições de serem utilizadas, economi
camente, para transporte de granéis. Essa mo
dalidade de transporte, porém, está intima
mente ligada a uma política de usos múltiplos 
e integrados de recursos hídricos e, conse
qüentemente, aos programas de deSenvolvi
mento a serem implantados nas regiões_ ba
nhadas pelos respectivos rios e lagos." -

Os estudos de viabilidade técnico-econô
mica indicam que poucas áreas do território 
brasDeiro apresentam condições superiores à 
da região de influência da bacia Araguaia
Tocantins no que concerne à absorção de pro
gramas e projetas governamentais que res
pondam aos grandes desafios com que se 
defronta o País. A simples implementação dos 
programas em desenvolvimento representa a 
criaçáo de inúmeros empregos e a aquisição 
de expressivas quantidades de insumos, fato
res e bens de capital, pennitindo recuperar 
investimentos de porte imobilizados nas fábri
cas que os produzem. 

A representatividade dos resultados obtidos 
pelo setor agropecuário, o potencial existente 
na região para a geração de _energia elétrica, 
o crescimento da mineração, impõem, Senho
res, a implantação de uma infra-estrutura de 
transportes capaz, de proporcionar o escoa
mento da produção em -direção aos grandes 
mercados consumidores "interno e externo. 

Essa bacia, Sr. Presidente, Srs. Senadores 
desenvolve-se através de áreas comprovada
mente dotadas de imensas riquezas minerais 
- e sabe-se que os minérios constituem-se, 
habituaJmerite, a principal carga de uma hidra
via. Em pronunciamento ãntenor. ressaltei a 
existência de grandes quantidades de níquel, 
cobre, amianto, manganês, urânio, estanho, 
venniculita, calcácio-, dolomita, entre _outros 
minerais abundantes na região estimado pelo 
Prodiat- Programa de Desenvolvimento Inte
grado Araguaia-Tocantins, no ano de 1984, 
em mais de 6 milhões _e-500 _mil tonelãd-as. 
Deve ser, também, destacado que a ocorrên
cia de minério de ferro na serra dos Carajás 
constitui a maior reServa ferríféra do subsOlo 
brasileiro. - --

Essa mesma bacia, Sr .. Presidente, banha, 
numa extensão superior- a 4.000 km, terras 
com nat~:~ral vocação para a agropecuária, po
dendo transformar o Brasil, em curto prazo, 
no maior produtor mundial de alimentos. Per
mitirá, oUtrossim, drenar todo_o excedente da 
produção para um porto privilegiadamente 
posiCiOnãdo na costa brasileira - talvez do 
Baixio do Espadarte-, com destino aos mer
c~dos norte-americano, europeu e do oriente 
médio. 

Segundo os técnicos, as cargas a serem 
transportadas pela aquavia constituem-se, em 
grande parte, de granéis, admitindo-se, entre
tanto, uma parcela de carga geral. OS cereais 
a granel certamente se irão constituir em im
portante mercadoria, a ser transportada de 
montante para jusante, tão logo esteJa implan
tada a infra-estrutura necessária ao desenVOl- ~ 

virnento, em grand.e escala, das atividades 
agrícolas na região. 

No sentido inverso, Isto é, do l_itoral para 
o interior prevêem os especialistas ainda como 
carga a granel, os combustíveis liquidas desti
nados ao abastecimento das populações ribei
rinhas. 

A carga geral deverá existir nos dois senti
cios._ Do litoral para o interior poderão ser 
transportados produtos manufaturados, der1-
vados_de petróleo, embalados e outros produ
tos de consumo. Do interior para o litoral, a 
madeira bruta serrada e mesmo a madeira 
industrializada deverão utilizar o transporte hí· 
droviário. -
. Na opinião de engenheiro Brasília Accioly, 

a hidrovia, transportando cargas a baixo custo, 
tomaria concreta~,_ de imedi~to, as seguintes 
so!uç:ões para problemas e necessidades da 
Amazônia, do Centro-Oeste e do Pará; 

·~ 1 -entrega hidrelétrica, -abundante e 
barata; 
2- poupanÇa de combustíveis; . 
3-Transporte franco e econômicó 

para os produtos da região; 
4-irrigação e saneamento de vasta 

_ região na bacia do Tocantins; _ 
5 _-:-porto oceânico pãra a Amazônia." 

Para termos idéia da importância da nave· 
gação-interior no mundo, basta citar a tonela
gem transportada, anualmente, por outros pai
ses, já ao final da década passada~ Estados 
Unidos - 800 milhões de toneladas; Únião 
Soviética--: 450 milhões; Alemanha Ocidental 
--240 milhões; HolaJ!da - 240 milhões; 
França- 11 O milhões; Bélgica- 90 milhões. 
Em todqs ess~s paíse.s, Senhores, à exceção 
da França, a tõhelágein transportada- por hi
drovia supera e da rodovia. 

O principal fato r de sobrevivência: desse mo
dal, nos dias atua_rs, é, sem dúvida, a oferta 
de fretes sensivelmente mais baixos que Os 
demais meios de transportes. Esse aspecto 
é tão importante que os países desenvolvidos 
não se limitam a melhorar e modernizar as 
hidrovías existentes. A construção de novas 
aquavias e a criação de outras atravessando 
territórióS-qti€ ilão díspu!lham de_ v!as navegá
veis naturais é comum, atualmente. 

Em matéria jornalística intitUlada "Brasil en.: 
frenta_as grandes distâncias", o Dr. Afonso_ 
Portugal assim se expressa: 

. "~da grande rio tem !lma história en
trelaÇada com as das na-ções que ba
nham. Exemplo tipico é o Egito, conside~ 
rado uma dádiva do Nilo. Quem poderia 
dissociar o Reno da evolução económica. 
inclusive em nossos dias, de países como 
a Alemanha, a França, a Holanda e a Suí-

, ça? Ou o Danúbio, dos países balcânicos? 
Ou o s-ena, o Reno e o Ródano, da Fran
ça? Ou o Volga e o Don, dã UniãO Sovié
tica? Ou á7~~lssissippi e o São LourençO, 
_dos Estados. Unidos?" 

-É preclSO; no lmi:a~iã, Senhores, que pro
pugnen:t'?'s pelo ãpr6veitamento múltiplo dos 
rios brasileiros, ou seja, pela concretização do 
que Tim6noff denorTiina a "maXimização dos 

rtos". De, fa:to, na opinião desse grande enge
nheiro russo, o trilho, a rodovia e a aviação 
perseguem apenas um fim, o transporte, ao 
passo que a via de navegação_ interior poáe 
e deve ser fonte de várias utilidades públicas, 
conforme s_uas três características: a matéria. 
para suprir as populações e as culturas irriga
das; o meio, servindo de ambiente aos peixes 
e de via de transporte; e o potencial de energia. 

Referi-me, há pouco, Senhores, à oferta de 
fretes sensivelmente mais baixos pelo trans
porte hidroviáriá. Peço vênia para apresentar 
uma sucinta explicação, com bas,e nas infor
mações divulgadas pelo Dr._ Portugal. 

Em relação ao trem e ao caminhão, o barco 
desloc~ um peso morto menor e exige uma 
força de tr_ação por tonelada, multas vezes infe
rior. A energia consumida para o transporte 
de uma tonelada por quilómetro, por ser de 
menor custo, exige menos inveStimento· de 
capital. A mão-de~obra necessária para a mo
vimentação das embarcações, indusjve a dos 
serviços portuários e de administração das hi
drovi~s •. é bem_ inferiõi", quantitatlvameôte, à 
indispensável à movimentação de tren_s e de 
caminhões, permitindo, assim, maior rendi-
mento por empregado. -. __ 

As vantagens do frete hidroviário não tenni
nam aí, Senhores:EsSa economicidade conti
nua se acentuando, com resultados cada vez 
mais favoráveis, à proporção que as vias nave
gáveis são modernizadas e que_ se implantam 
novas tecnologias. Um bom exemplo sáo os 
antigos canaiS europeus para embarcações 
de 150 a 300 t0ne1adas, onde o ininirno atual
mente deslocado é de 1.350 _toneladas. Nos 
Estados Unidos Sr. Presidente, Srs. -Senado
res, já há comboios de chatas de até 45 mil 
toneladas. É oportuno repetir que nesse país, 
em razão do emprego das técnicas mais mo
dernas, da boa administração das empresas 
- todas privaÇas - e do maior gabarito das 
eclusas, a economia alcançada pelo transpor
te hidroviário é muito superior à atingida pelo 
mesmo modal_ em outros países; isto é, ao 
invés de o custo desse frete ser quatro vezes_ 
inenor qu_e o ferroviário e_dez vezes menor 
que o -rodoviário, a relação obtida passou a 
ser de cinco vezes íi1ferlor ao ferroviário e vinte 
e duas vezeS m-enos que o r_odoviário, o que 
chega a ser impressionante. 

É óbvia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
influência que- determinados aspectos exer~ 
cem sobre os custos dos transportes, em to
dos os modais. Assim como é preciso consi
derar a pavimentação das rodovias, o nslo de 
curvatura e- a rampa nas ferrovias, são Impor
tantes o calado e a tonelagem nas hidrovias, 
_sem falar na racionalização dos serviços -
fator indispensável a toda e qualquer atividade 
econômica. 

Levando-se em conta esses elementos ca
racterísticos da tiavegaçào - o calado e a 
tonelagem.:...., o sistema de comboio-n~mpur
rados reduz o custo à metade, em compa
ração- com os barcos automotores" clássicos, 
e por tsso o seu uso se vem --generalizando 
em todo o mundo. 

Ê por essas e outras razões, Senhores. que, 
nos países desenvolvidos, os industriaisf os 
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comerciantes e os próprios dd.ldãos se mani
festam favoravelmente à modernização das hi
drovias existentes e à construção de novos 
canais navegáveis. 

Nesse sentido, uma experiência interessan
te foi realizada pelo ServiçO-de Navegação da 
Bacia do Prata, no rio Paraguai. Considero 
importante relatá-la neste Plenário, já qtie é 
um exemplo brasileiro baStante ilustrc;~Uvo do 
assunto em questaão. 

A área de influênc.ia do rio Paraguai abran
ge os EStados de __ RQndêlnia, Mato Grosso e 
Mato· Grosso do Sl!l~ nos quais se destacam 
alguns municípios concentradores e distrjb!Ji
dores de cargas, tais ·como: Vilhena, C:áceres, 
Cuia.bá, -corumbá, Porto Murtinho e Ç"a!JlpO 
Grande, que vêm demonstrando significativo 
desenvolvimento, devendo, em breve tempo, 
contribuir para o aumento tio tráfego naquela 
hidrovia. 

No período de _1981 a 1985, registrou~se 
um crescimento médio de 13,8% do total de 
mercadorias transportadas naquele rio. Os mi~ 
nerais constituíram o maior volume movimen-. 
tado, atingindo a 60,7% em 1985. 

Estudos técnicos voJtados para a identifi
cação dos produtos que apresentam vocação 
hidroviáda, na área de influência do rio Para
guai, revelaram uma possível demanda futura 
de transporte de minério de ferro e de maga~ 
nês; cimento e dínquer; derivados de petróleo 
(gasolina e óleo die,5iel); gado em pé; grãos 
(milho, café, trigo, arroz e soja). 

A experiência citada foi" feita, ern 1985, com 
o trànsporte de derivados de petróleo, em 
comboios de chatas de$loc_ados por empurra· 
dores. Ao chegarem; poiém, aO-porto de des
tino- Cáceres,_se hão me_engano ~_nãó 
havia possibilidade de arrnazenameryto em te:r
ra. A carga permaneceu a bordo, a céu aberto, 
por mais de uma semana _ 

O transporte daqueles produtos acarretou 
à entidade um déficit de 1,7 milhão de cruza
dos (em valor de 1986), Llm:ayez que a inexis.
tência de terminal aaequado obrigou à real_iza
ção de um transbordo direto hidrorodoviário, 
isto é, das chatas para os caminhões, exigindo 
a estocagem dos derivados de petróleo por 
um período relativamente longo, o que prova.
cou elevadas perdas por ~poração. 

Apesar de_sse prejuízo ressarcido pela Em
presa, a operas:ão gerou para o País uma eco
nomia em tomo de 9,5 milhões de cruzados 
(em valores de 1_966), pelos seguintes mo
tivos: 

1 ~-economia no custo do frete, de: aproxi
madamente 6 milhões de cfl,lzados; e_ 

29 :-economia -de comJ?t,tstível, em torno 
de 3,5 milhões de cruza~os (despesa inevitável 
se a carga _fosse transportada pela modalidade 
rodoviária). 

Enganam-se, profundamente, aqueles que 
consideram desnecessária ,<\1 implantação de 
um modal de transporte ond_e já exista pelo 
menos um outro .. As vantagens oferecidas pe
las aquavias e pelas ferroviªs nao_ significam 
que se deva prescindir das_ ~:_odoVias. Compete, 
por exemplo, à rede rodoviária Q :transporte 

' ?as mercadorias facilmente perecíveis ou 

sempre que o fator velocidade se i_mponha, 
lnd!Jsive por motivos comerciais. 

Segundo os especialistas, nos países em 
que os transportes estão em ordem, a aquavia 
e a-rodovia se acham quase sempre aliadas, 
oão temem a competição entre si e se cOripie~ 
tam. Tem-se mesmo ccmstatado _que, em re
giões 9!lde se densifica a rede iOdoviária, c~es
ce, em conseqüência, o tráfego flUvial. Por Ou: 
tro I_ado, _a abertura de novas vias navegáveis 
ou a ampli~ção das existentes constitui atrativo 
para-a in-stalação de hovas indúStriaS, -resuf~ 
tando em maior desehvolvimento do tráfego 
rodoviá.rio. _ _ __ 

Sr. PreSidente, Srs_. Senadores, examine
mos; à--luz-dessE:!f argumentos, a situação_ do 
meU ESt"ã:dO ,-do TOcantins. Se_gundo o JBGE 
.;..;... Instituto Brasileiro de G:eognifia e Estatís
tica, ''Tocantins será o estado mais pobre da 
Federação,- apesar de possuir um rebã.nho 
ae 6,5 milhões de reses e produzir 2,5 milhões 

_de tonelad_ªs de grãos anualmente, além de 
cQntg[ç_Qm dep-ósitos de bauxitã, c_alcário, cas
siterita, gesso e ouro; o desemprego atinge 
~7% dos maiofes de dez anos de idade e ape
nas 1,8% da força de trabalho ganha acima 
de cinco salários mínimos". 

Meu Estado, Senhores, dispõe de excep
cionais condições, como bom clima e terr_as 
f~_rteis, com-capacidade para multiplicar suá 
produção agrícola; conta , também, com jazi~ 
das minerais de valor. Entretanto, são grandes 
as distâncias que o separam dos grandes cen
tros consumidores das Ol,ltras regiões e dos 
portos marítimos. 

Tendo em vista o petencial do Centro-Oeste 
e do Norte, o Governo fez. atravessar i:ssa re
gião pela rodovia BR-01 0/153 (Belém-Bra
st1ia), que tem participação, direta ou Úldireta, 

_ no_ escoamento da produção, uma vez que 
compõe o elo de ligação entre essas regiões 
e o sul do País. 

CoiTi" o·--elevadõ ânus do frete rodoviário, 
certas-inerCa~ortaS~1t:idu5ive alguns gêner<?S -
alimeritíc:ios, não poderiam alcançar os cen
tros de consumo de outras regiões, a preços 
competitivos. Daí o ctesinteresse pela produ~ 
ção em larga escala. 

Analisando-se a questão no sentid9 inverso, 
veremos que o Estado do Tocantins fica prati~ 
cainente privado de receber, a preços razoá
veis, as mercadorias de que necessita para 
~u desenvoMmento e para a elevação do pa
drão de vida de sua população. Dessa forma. 
o _cimento, _q ferro_ em_ vergalhão, a gasolina, 
o óleo diesel, o $81. de -cozinha e outros produ
tos atingem nossos municípios a preços muito 
elevados, restringindo o consumo. 

Portanto, Senhores, uma região afastada 
dos grandes centros, ernbora plena de rique
zas e possibilidades, pode sofrer graves restri
ções em seu progresso, caso não disponha 
de um meio de transporte económico, como 
a hidrovia, 

Objetivando a expanSão da navegaçãO:-na 
b,:l.cia Aragu.:)ia-Tocantins, o Governo Fede
ral vem empreendendo_ esforços no_ senf;ido 
de melhorar as condições de navegabilidade, 
adaptar as embarcações à hidrovia, implantar 
urna infra-estrut~:~_ra portuária e um sistema 

de sinalização e bal;'!amento. Os técnicos a ler~ 
'tani, p6rém, que essas ações vêm sendo de
serivolvidas de forma isolada, o que poderá 
acarretar problemas futuros, devido à inexi~ 
tênda de um _plano integrado. 

De 1,1m. modo geral, as instalaçOes de aco_s~ 
tagem e_ tJ:~sbordo, __ existentes nessa !?ada, 
são precárias, condizertdo com as condições 
atuai~~ de uso_ dÓ trarlsporte hidroviário. Desta
cam-se, entre os diversos pontos de trans-
}?ordo: -

1 -Em boas condições: Baião (PA) 
(com ponte de acostagem em concreto 
armado); Marabá (PA) (cais em rampas 
e patamares, muralha com extensão. 
acostável de 430m_. plataforma de 20m 
de largura para o tráfego de caminhões; 
2 armazéns com 480m2

, cada estação 
de passageiro com 320m2 etc.) _e Impe
ratriz (MA) (cais acostável com 3 rampas 
e patamares, armazém com 1._3l2m2, pá
tio de inflamáveis etc.) 
-2-_Em condições razoáveis: ltagua

tins(TO), Tovantlnópolis (TO),_Miracema 
{TO), Porto Nacional{TO) e Aruanã(GO) 
(possuem tampas para embarque e de
sembarque de merCadorias e passagei
ros.) 
3-Em-Coridições precárias: Abaete

tuba(PA) (ponto terminal da via, possui 
uma-plataforma de acostagem de madei
ra), Ca!T'Ietá(l'A) e Mooaj~ba(PA) (pontos 
de acostagem de madeira rústica, em es
tado de cOnservação -deficiente); (TUCu· 
rut(PA) (ponto de acostagem de madeira, 
absolutamente insuficiente para o atual 
inovimento da cidade;_ em apoio às obras 
da barragem, foi construído um porto a 
3km da cidade, dotado de cais flutuante 
e guindastes). 
- 4- Nos demais pontos de movimen

têlçáo de cargas, as embarcações atra
c:am-diretamente nas bc::.rrancas do rio. 

Muito embora não haja estaleiros registra
dos às margens dos rios, Abaetetuba é tradi
cional centro de consln!ção d.e embarcações 
de madeira parél toda a Região Amazônica. 
O principal centro naval de construção e repa
ração em toda a área é, todavia, a cidade de 
Belém do Pará. 

No Baixo Tocantins encontra-se, atualrn_~n
te, lli"Qa frota mista, formada por antigos bar
cos construídos para transporte de castanha, 
através da corredelra de ltaboca, e uma frota 
mais modema, _oosntruida para atender às ne
cessidades resuhantes das obras de Tucuruí. 

. Támbém na área do baixo Tocantins atuam, 
além de inúmeros armadores independentes, 
cinco empresas de navegação devidamente 
constituídas e registradas na Sunaman - Su
perintendência Nacional da MÇU"inha Mercante. 

_I\_ ofert_a de recursos humanos para a nave
gação eStá a cargõ do Ministério da Marinha, 
que mantém, em Beléin, um centrO de forma
ção de mão-de-obra para a navegação regio-
nal e marítiina. -- -
- A sinaliZação para navegação notUrna é has

tante incipiente, existindo· apenas em poucos 
locais da calha principal, à entrada de alguns 
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braços -de rio, os "paranás", utilizados pelas 
embarcações. Na época das cheias, contudo, 
é necessário um profundo conheclmento da 
região, para distinguir-se o canal de acesso. 

Os navegadores dispõem de informações 
precisas somente a respeito do baixo Tocan
tinS, apresentadas em cartas náuticas editadas 
pela Diretoria de Hidrografia a Navegação do 
Ministério da Marinha. 

São constantes os acidentes verificados na
quela região, causados, principalmente, pela 
frota de s_egurança das embarcações, em es
peciaJ as que se dedicam ao transporte de 
passageiros, quase todas construídas em ma
deira. A fragilidade dess_es barcos,_ que trafe
gam em geral superlotados, aumenta os riscos 
quando oc-orrem choques com toras flutuan
tes ou bancos de areia. 

Sr. Presjdente, Srs. Senadores, tenho acom
panhado com interesse o andamento das 
obras governamentais nessa bacia, já que os 
rios que a formam compõem as veias e arté
rias do meu estado- um verdadeiro aparelho 
circulatório vital à sobrevivência dos meus 
conterrâneos. 

Assjm, Senhores, posso adiantar-lhes que 
as obras em andamento na hidrovia se restri
gem ao baixo Tocantins; são as eclusas de 
Tucuruí, que estão sendo construídas junta
mente com a hidrelétrica, e o porto de Vila 
do Conde. Essa cibra permitirá a navegação, 
sem obstáculos, de embarcações de grande 
calado, de Belém a Marabá. O Porto de Vila 
do Conde deverá ser o terminal norte da hidra
via, apesar do priridpal objetivo de sua cons
trução ser a movimentação dos insumos e 
produtoS' das indústrias Albrás/Alunorte. 

OUtra evidência da implantação da hídrovia 
são as obras de dragagem e o balizamento 
diurno a jusante de Tuc:unú, com que _a Porto
brás visa a garantir, numa prime[ra etapa, uma 
profundidade de 3 metros- permitindo, du
rantre todo o ano, o tráfego de nayfos de até 
2,5-metros de calado. 

Estão, também, programadas obras com 
o objetivo de melhorar as condições de nave
gabilidade do rio Araguaia. Pretende-se possi
bilitar a navegação da foz do Tocantins até 
Aruanã, durante todo o ano, numa extensão 
de. aproximadamente, 2.278 km. Dentre essas 
ob~s. Senhores, a mais importante é a eclusa 
de Santa [sabei, que deverá ser constnúda em 
conjunto com a hidrelétrica,já que a realização 
da última obstruirá a navegação na(luele pon
to. 

A conclusão do porto de Aruanã.se reveste, 
outrossim, de grande importância para a nave
gaçáo. Lá será estabelecido o terminal do tre
cho de 998 km entre aquela cidade e Concei
ção do Araguaia, com boas condições de na
vegabílidade para barcos de pequeno calado. 

Também a adequação das embarcações à 
hidrovia vem recebendo a atenção da Porto
brás. Dessa forma, desenvolveram-se estudos 
de embarcações-tipo para os diferentes tre- · 
chos, em função da profundidade, do represa
menta da barragem do Tu_Curute--do tipo de 
carga, resultando no seguinte dimensiona~ 
mente para o trecho compreendido entre a 
foz do Tocantins-Marabá. 

-Comboio Tucuruí, formado por quatro 
chatas e um empurrador com capacidade de 
carga máxima de 21.700 toneladas, corres
pondente ao calado de 5,0 metros; e 

.... :.:Automotor flúvio-marftimo, com capaci~ 
dade para transportar 4.700 toneladas de car
ga, no calado máximo de 5,0 metros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece-me 
6bvio, ap6s a apresentação de todos esses 
elementos, que a utilização dos rios Araguaia, 
Tót<:mtins e respectivos afluentes eStá voltãda, 
principalmente, para a função transporte. Des
se objetivo, Senhores, devemadvir resultados 
positivos para a região, além da redução do 
custo dos fretes. 
--De início, prevê~se que- a oferta adicional 

de transporte induzirá, também, a exploração 
do potencial agropecuário regional. 

AS áreas· próXimas do rio Araguaia, entre 
Barra do Garças, em Mato Grosso, e Santa 
Isabel, no Pará, especialmente as situadas na 
margem esquerda, dependerão do desenvol
vinieilto-da navegação, para melhorar, econo
micamente, a sua infra-estruwra básica de 
tranSportes. -

Deverá ser também intensificada a navega
ção nos trechos entre Tucuruí e Vila do Conde, 
Imperatriz e Marabá, Aruanã e Conceição do 
Araguaia, Santa Isabel e Marabá. 

Após a conclusão da ferrovia, ligando a Ser
ra' dos Carajás ao porto de ltaqui, no Maranhão, 
e a implantação da hidrovia,-a região passará 
a contar com os seguintes corredores de 
transportes: 

--No sentido SW-Norte: 

-rodovia pavimentada em toda a ex_-_ 
tensão, ligando Brasília a Belém 
(2.1 OO)<m); e 

- .hidrovia contínua, navegável o ano 
todo, de baliza até a foz· do _Ar_aguaia_ e 
de [mperatriz até o porto de Vila do Conde 
(2.466km). 

..,..... No sentido Oeste~Leste:_ 
-.rodovia pavimentada de Açailândia 

a São Luis (560km); 
-.ferrovia de Carajás ao porto de-Ita-

- qui, em S.9:o Luís (890km); e 
-.rodovia Cuiabá-Rondonópolis~ 

Goiânia-Brãsília-Salvador (2.700km). 

Visando à programação da rede viária dessa _ 
região, qUantificou-se a demanda de trans
porte em um período de 25 .anos - de 1985 
a-2oro -,de-acordo com metodologia ado
tada pelo Prodiat, envolvendo especialistas 
dos mais diversos setores de atividade, como: 
agricultura, recursos naturais, indústria etc. 

fluêriciâ da bacia Araguaia-Tocantins, os técni
cos apresentaram as seguintes conclusõ~ 

- Produtos agrícolas (arroz, milho e 
soja)-oexcedenteexportável, em 1990, _ 
será de 38.47t; e·m--1994, 65.408t;--e, erii 
2()10;208.!40t. 

-Gado bovino- em 1990, 6.3i3t; 
em I 994, 9793t; e. em 2()1 O, 1 1.940t. 

-Produtos Minerais - em 1990, 
24.222t; em !994, 33.06!~ e; em 2010, 
8!.0!8t -

-Produtos energéticos (álcool e car
vão mineral)---:- em 1990, 8611t; em 
1994, 1-1.406t; e em 2010..._46.520t 

-Produtos industriais em 1990, 
18.855t;em !994. 22.00!t; e, em 2010. 
27.029t 

A previsão, portanto, Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadares, é de que daquela Região, deverão 
ser exportadas 98.503 toneladãS de exceden
tes de produção em 1 990; 141.579 toneladas, 
em 1994; e 374.647 toneladas, em 2010. 

Quanto aos--ptincipais produtos importa
dos, senhores, os estudos apontam, pela im
portância volumétrica da demanda atual e fu
tura de transporte, os fertilizantes, o sal, os 
derivados de petróleo e o--cimento. A demanda 
de fertilizantes e de sal está diretamente vincu
lada aos programas de desenvolvimento agro
pecuário; já as estimativas concernentes aos 
derivados de petróleo e ao cimento estão rela
cionadas, principalmente, com as taxas glo
baiS: de crescimento da atividade econômlca 
regional. 

Assim sendo, nobres Senadores, a previsão 
da demanda dos principais produtos de im
portação para a região do Araguaia-Tocantins 
compreende: 

-=---Sal - em 1990, 1.176t; em 1994, 
1.469t; e, em 2010, I.714t. · 

-Derivados de petróleo - em 1990, 
12.!35t; em !994, 15.019~ e; em 2010. 
21.650!. .. ---

-Cimento - em 1990, 4334t; em 
1994. 4.796t;e, em 2010. 8.237t. 

-Fertilizantes - em 1990, 1 1.518t; 
em !994, 14.559t; e. em 2()10, 3!.77It. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o:s estudos 
realizados pelo Prodiat, Portobrás e Geipot 
concluíram pela existência de um potencial 
significativo, no que se refere à implantação 
de um sistema mutirnodal de transporte na 
região do Araguaia-T ocafltiris. NesSe sistema 
viário, ocupará lugar de destaque a hidrovia 
formada pelos rios Araguaia, T o~a!"ltins e Seus 
afltt_ent~_s, a quaf deverá contribuir, de forma 
decisiva, para a racionalização do transporte 
e para o processo de ocupação económica 
da Região. -

Um dos aspectos mais Importantes desse 
proceso de ocupaçào-·ecoiiômica, Senhores, 
é, a meU-ver, a geração de milhares de empre. 
gos dir5!toS e indiretos e, conseqüentemente, 
a melhoria da qualidade de vida daquelas po
pulações. 

FcirarriSeteciçmados_aqueles produtos para 
os quais são previstos excedentes exportáveis, 
corno _conseqüênCia tanto de programas em 
andamento __ (usinas de álcool, extrativismo mi
neral), quanto dos programas setoriais defini
dos pelo Prodiat. Prevê~se, além disso, que, 
em alguns casos, a pro-dução será integral
mente exportada. T ai é a situação do ferro
gusii, niquei, aniianto, manganês, arroz benefi
ciado e carne bovina. 

Ao estimar o excedente exportável dos pro
dutos_selecionados, originádoS.da área de in-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é bastante 
- longa a série de benefícios sociais e econô

nicos que podem advir da implantação dessa 
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hidrovia. Há, contudo, que se atentqr para as 
advertências dos ecologistas; para eles, os rios 
não resistiriam e a ilha do Bananal - um 
dos patrimôniõS biológico~ e çul~IJrais do país 
- também seria atingida. 

Sei, Senhores, que-várias· dos meus n"àbres 
Colegas, assim como a gra~de maioria dos 
brasileiros, desconhecem as solidões encaM 
choeiradas do Toc·ànÜÕs, os lagos e varejões 
do Araguaia- e não é possíve~ estimar aquilo 
que não se conhece. Há apenas poucos anos, 
o turismo vem revelando aos olhos âvidos de 
curiosidade dos ncitUfaiS- de oütros Estados 
o que ainda resta de formid~_~(d e de ·maravi
lhoso naquelas áreas. 

Àqueles habituados ao _burburinho urbano, 
o Norte e o Centro-Oeste se apresentam como 
regiões onde a floresta prepondera. _Lamento 
ressaltar, porém, que as agressões à natureza 
há muito repercutem no delie,ado equilíbrio 
ecolôgico daquela região. 

FaÇO minhas, neste_ i_o$tante, as palavras de 
Carmo Bernardes, _que assim se expressa de 
modo inequívoco: 

"Da paisagem que _aqui vai fluindo do 
nosso pensamento_resta apenas a evoca
ção de um passado morto. Se algo ainda 
existe são reminiscências teimosas _que 
vão resistindo à frente arrasa!=lor<;~. da oc_u
pação modema, que acaba de desbancar 
a estrutura sodal arcak.a, por uma legião 
de bárbaros que suprime todos os espa
ços sem oferecer opção de vida 5'JOS con
tingentes arrancados da terra_ de suas 9ri
gens, a não ser mudar-se para_as perife
rias das cidades grandes e para as pontas 
de rua, dos arraiais do interior, onde não 
têm o que fazer. H 

Isso, senhores, o que aconteceu com a po
pulação ribeirinha. A flora e a fauna também 
não foram poupadas, sem, no entanto, terem 
a oportunidade de, mesmo a custo de penosas 
adaptações, sobreviver em outras ár:eas. 

As matas de meia cultura, únicas da região 
do T oc;a_ntins, foram joga_d2;s ao_chão ou arran
cadas ·co_m as raízes pelos grandes tratares. 
Em lugar das árvores, encontram~se várias ex
tensões de terras s.aibrosas, hoje formadas de 
capim "colonião" _Ol,LI;:trachiaria". Nesse ritmo, 
imagina-se que, em futuro relativamente pró
ximo, restarão apenas desertos esturricados_. 

A devastação da .fauna é histórica; iniciou-se 
com a vinda dos primeiros colonizadores à 
região. Em seu liVi'o "Viagem ao Totantiris-.', 
o Dr. Júlio PatemQSlto apresentcl os se_SJu!_rites 
dados, colhidos n.a cidad~de Boa V"LS~_gç 
TocántinS, hOje Todmtinópolis: 

"Boa Vista exporta peles de animais sil
vestres. De dezembro de 1934_ a maio 
de 1935 vendeu -6.554 peles de caititu; 
5344 de veado; L 700 de (jtieixa.da; _5 17 
de gato maracajá; 37 de lontra; 28 de 
onça A caça de animais silvestres se faz 
desabridamente e dentro de pouco tem
po a fauna( ... ) daquela região se reduZirá, 
como já acontece com as _@rtarugas e 
jacarés do Baixo Tocantins." _ 

Os indícios de breve_ extinção de diversas 
esj:lêcies são evidentes. já que a matança bru
tal continuou desenfrentada. 

Atualmente, senhores, os animais cuja pele 
e carne não alcançam valor comercial tam
béffi .e:Stao desaparecendo. O desmatamento 
desumano os condenou à moite nos campoS 
abertos, por falta de refúgio. Somente nas par

- tes mãis altas, a salvo dos tratares que Sulcam 
as encostas, em loca[s_ praticamente inaces
síVeis, a natureza oferece ainda _alguns abrigos. 
. Outros aspectos a serem considerados, Se

_nhor Presidente, Senhores Senadores, são os 
do desmatamento irracional das _cabeCeiras 
do AragUafa, dit utilização de pesticidas em 
escalas absurdas e da devastação do solo para 
cultivo. As plantações chegam até às margens 
do rio, desrs:speitando o limite mínimo legal
mente instituído que compreende um raio de 
duzentos metros de çada lado. 

Também a ilha do Bananal recl~ma atenção 
imediata e providências enérgicas. A fauria ter
restre foi sendo dizimada por incêndios colos
sa[s, registrados até por satélites. Milhares de 
-animais pereceram intoxicados nas áreas de:;;
matadas com_ óesfolhantes - acredito que 
a rriaioria dos nobr~s colegas desconheça que 
sobre Bananal foram esparzidas drogas rema
nescentes d_as cargas que arrasaram as flores
-tas-do Vietinã. Os animais sobreviventes vêm 
sendo tragados pelas inundações catastrófi
cas que escorraçam, outro~slm, as popula
çóes nbelrinhas. 

Outra não é a situação dos índios que vivem 
na ilha. No papel, o território pertence às na
çõeS-Javaé-e Catajá, ma_s lá pastam as ~an~
das de gado alheio. Além da ocupação ilegal 
do solo, os primitivos rebanhos de suçuapara 
e de veado campeiro foram contaminados 
com aftosa. Entre muitas agressões aos direi
-toS-_e.à_êUI(ura indígena está o fato de haverem, 
durante o período discrici6n~rio, iniciado' em 
1964, feito dos joveos Carajá uma corporação 
fardada. 

Relatei-lhes, senhores, alguns dos proble
mas de uma região que já foi, segun_do os 
antigos-viajantes, Um paraísó mais rico do que 
é O Pantanar afuãlmente. Essa enorme área 
e seus indefesos habitantes- forâm atac-adOs 
sêriC piedade, no século em qu~ vivemos, o 
que tfái'ece tê-los inexoravalmente condenado 
a d~tfluçao. Entr_etapto, senhores, algumas 
vozes, tímidas de início, se vém elevando em 
fb.v_or da nos$<!_ n~u.reza e, como Messias Fran
co,. acredito que, desde que haja vontade políti
ca, participação e consciência da população, 
qualquer área pode ser recuperada. 

Não existe em nosso País yma yoDtade polí
tica firme, a exemplo da que permitiu o soer
guiinento da: nação japonesa, ãpós a Segunda 
Grande Guerra; como a que favoreceu a Ale
manha, cOm 40% de sua área queimada du
rante a guerra, a se tornar, hoje em dia, uma 
grande floresta; como a que levou os vietna
mitas·, com 100% do seu território bombar
deado, a transformar as crateras em lagoas 
para· criação de peixes, reflorestadas em volta. 
Entretanto, é possível perceber que os níveis 
de._consciência e de participação da sociedade 
bfas1lel_r_ã vêm aumentando gradativamente. -

Sabem:os, Sr. Presidente, _srs. Senadores, 
que, além da Tmportância da vontade polftká 
de cada cidadão, é necessário que se mude 

- o est.J1o de-des.~nvolvimento adotado pelo Bra
siL Precisamos_ deixar de ser um país <;!.e desen
volvimento pricfatóriõ, para-Passarfnos __ a -~m 
··ecodesenvolvimento lmplantado", ou seja, 
um desenvolvimento que seja ecologicamente 
sustentado. 

Existem, segundo os estudiosos, três pilares 
para um desenvolvimento racional: que ele 
seja ecologicamente moderno, s_pcíalmente· 
juSto e economicamente viável. Estes são os 
três fundamentos para uma análise de- custo 
e benefício, para Uma análise da açãO sobre 
o meio arribiente. . 

Entretanto, Senh_qres - cientes di$to estão 
os economistas -, as análises de c.usto e be
neficio podem, outrossim, levar à predação. 
Um exemplo bem claro é o da Hidrelétrica 
de Balbina. Foi bastante divulgado pela Eletro
norte que Balbiila era a terra mciis barata do 
Brasil,_ porque Já só .havia mata. O primeiro 
erro é que o Governo deverá indenizar os pro
prietários, um grupo de paulistas. Esqueça
mos, porém, esse erro para verificar a falha 
maior dã análise de custo e benefício. 250 
mil hectares inundados representam uma per
da de 2 bilhõeS de dólares em madeira que 
deixou de ser retirada e vendida, o que mudà 
inteiramente a base dos benefícios. 

Em Rondônia, por exemplo, derrubaram 
17% da mata tropical, para abrir uma nova 
fronteira agrícola. Parte da madeira foi trans
portada em toras; bOa -quantidade foi _quei
mada no local. Se essa ma_deirft tives$~ sido 
tratada e transportada em pedaços cortados 
segundo os padrões internacionais, o valor de 
exportação seria seis vezes maior. É !,lma sim
ples questão de padronização do material qUe 
não importa maiores gastos. Ao invés de se 
queimar_ a madeira, a empresa responsável 
corta, serra, arruma e manda para o mercado 
consumid_O(, _ 

O Estãdo de Rondônia só teria_a__I!Jçrar se 
fosse empregado esse procedimento racional. 
Ganharia ao precisar de mais mão-de-obra 
e, portanto, ampliar o mercado de trabalho 
local; ganharia ao exportar material de melhor 
qualidade e, por conseguinte, de maior preço; 
ganharia por não ter aumentado a· poluição 
do ar, nem causado enchente dos rios. 

O Brasil detém, atualmente, 1% ·do mer
cado mun_di_al_de_madeir_a e tem 40% das flo
restas tropicais, com um potencial de mer
cado __ que está crescendo significativamente. 
Precisamos, então, Senhore:;;, optar por uma 
tecnologia nacional para a utilização da ma
deira. Pode ser que as hidrelétricas sejam, 
atualmente, a melhor opção corrlo_ fator de 
desenvolvimento. Não se pode, porém, im
plantá-las afogando florestas e os recurSOs na
turais nelas contid_o:;. 

Referi-me, há pouco, à necessidade de utili
zarmos uma tecnologia nacional_pitra o apro
veitamento da madeira. P~rmitam-me escla
r:ecef esse ponto de vista, com base na opinião 
dos té.cotcos da secretãria do Melo Ambiente. 

Vivemos num país que conta çom milhares 
de eSpécies vegetaiS; não o_bs_tante, apenas 
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duas são empregadas em reflorestamento: o 
eucalipto e o pínu-s ....:..._ e essas não sao brasi

, ]eiras. A ecologia troptcal nos ensina a lição 
da diversidade. Em uma floresta tropical, Se
nhores, existem árvores de espédes diferentes 
como um mecanismo natural de proteção~ 

Se replantarmos áreas utilizando apenas 
urna espécie, seremos obrigados a empregar 
quantidades absurdas de pesticidas, porque 
as pragas Irão proliferar de forma descontro
lada; como o gafanhoto que devasta a mono
cultura; como- a lagarta rosa que destrói o eu
calipto; Precisamos, po-rtanto, aprender a 
combinar as espécies mais vantajosas, para 
que, além da menor incidência de pragas, te
nhamos, também, o povoamento animal des
sas áreas. 

Não sei se todos os ilustres colegas já tive
ram a oportunidade de observar a quietude 
que predomin.~ em qualqu~r área reflor~~tada. 
e-a chamada mata muda , na qual o silencio 
é a indicação mais precisa da ausência de 
animais e, piindpalinente, de pássaros. Aten
de, somente, a objetivos comerciais. 

lnexiste, porém, 'nesse campo, urna tecno
logia nossa, que possa ser empregada a seJVi
ço da recuperação das áreas desmatadas.Jne
xiste urna única espécie, dentre as mflhares 
da flora brasileira, desenvolvida, a ponto de 
poderem ser utilizadas milhões de mudas. 

Por tsso, Sr. Presidente, para que tenhamos 
reflorestamentos, isto é, para que consigamos 
reconstruir as florestas derrubadas, precisa
mos que surjam dos centros de pesquisa, das 
universidades, de grupos de estudiosos, solu
ções nacionais, ao invés de, mais uma vez 
e como sempre, importarmos procedimentos 
de o_utros países, cujos resultados em muito 
deixam a desejar. 

Considero indispenSável, Senhores, que se 
estude e se respeite também a vocação econô
mica natural de cada região. No caso espe
cifico da Região Norte, a vocação de grande 
parte da Amazônia compreende madeira e 
agricultura sombreada. O cacau, por exemplo, 
exige que não se destrua a floresta; assim, 
também, vários tipos de mandioca, tubércu
los, cocos e castanheiras que crescem em 
ambiente sombreado. É preciso, então, que 
Já se mantenham o- homem que conhece e ~ 
se integra àquele ambiente e as culturas -ade
quadas ao solo. Isso é o certo, ao invés de 
se permitir que a EsSO, a Shell, a Volkswagen 
e outras multinaciOnais destruam as florestas 
para formar pastos. 

Ao se implantar um novo modal de trans
porte em uma região, seja ele rodovia, ferrovia, 
hidrovia ou aerovia, dois tipos de efeito am
biental devem ser considerados: o impacto 
da obra em si e as conSeqüências que a obra 
e o sistema criado trarão. 

O Dr. Hai"lem Inácio dos Santos, autoridade 
em meio ambfente, se coloca, por exemplo, 
frontalmente contra a hidrovia. Segundo ele, 
o rio Araguaia, pafrimônio ·ecol6gico nacional, 
já está SUficientemente ameaçado pelos ga
rimpos, que jogammercúrio;-óleo e graxa na
quelas ágaas; afrontado, taffibém, pelos des
matamentos e pelo turismo crescente. Uma 
hidrovfa requer retific-açôés e- instalações pOr-

tuá_riás _que, mesmo bem executadas, seriam 
danosas, do ponto de vista ambiental. 
- -Affials grave conseqüência da hidrovia se
ria, porém, a sua operação. Além de impacto 
intenso_ na instalação, a operação das embar
caÇóes, os vazamentos, as cargas e seus possí
veis acidentes, aliadas a outros fatores, provo
cariam sem dúvida a degradação final do Ara
guaia. É preciso, outrossim, considerar que 
as instalações portuárias são sempre compli
cadas, provocam alterações nas margens do 
rio, geram aglomerados;·sem falar, Senhores, 
no fluxo constante de embarcações sulcando 
um rio que precisamos preservar. 

Om dos maiores riscos está nas cargas a 
serem transportadas. O Dr. Harlem exempli
fica essa preocupação lerlibrando ·o vazamen
to de amônla ocorrido em urna estrada de 
Goiás. Podemos imaginar a catástrofe, se esse 
mesmo acidente tivesse acontecido no leito 
âQ_[iO. - --

Qutra opinião finnemente contrária à aquaR 
via é a do ex-superintendente da Secretaria 
do Melo Ambiente de Goiás, Leolídio Ramos 
Caiado, grande conhecedor dos rios que ba
nham os Estados de Tocantins e GOiáS. Ele 
assegura que a náo-navegabilidãde do Ara
guaia é uma questão incontestável; que o rio 
é, por excelência, raso, arenoso e com barran
cos fracos,_ que não suportariam a implan
-tação de barragens e eclusas. Elas desmoro
nariam e provocariam uma inundação danosa 
no Jeito do rio e riãs áreas vízlnhas. 

Leolídio Caiado classifica como absurda a 
hipótese da hidrovia. Alerta, também, para a 
possibilidade de um desastre ecológico- um 
dos maiores da história brasileira - se o pro
jeto for executado. Afirma Caiado que a ilha 
do Bananal e todas as regiões vizinhas fatal
mente seriam submersas pelas águas do lago 
que se formaria na barragem e nas eclusas 
indispensáveis à navegação. 

Segundo esse estudioso do Araguaia, Se
nhores, a implantação da hidrovia exigiria a 
mudança do leito ou a dragagem con~te 
dS ill1as de areia qu_e se formam no meio do 
rio, ameaçando encalhar qualquer tipo de em
barcação, mesmo as pequenas. 

Relembra o ex-Superintendente que a nave
gação no rio Araguaia não é um sonho recen
te, pois vário-s-pioneirOs, como Couto Maga
lhães, Emíliá"Zacarias e Lourival Costa, entre 
outros, tentaram transportar grandes embar
cações através das águas cristalinas do Ara
guaia, mas se frustraram. A areia funcionou 
como um freio, impedindo o deslizar dos bar
cos. 

Pafa CaiadO, no eotanto, a idéia de iffiplantar 
o~Jm sistema intermodal no Centro-Oeste e no 
Norte não é uma questão descartável. Ele res
saltar que o T oc8l-ttins pode ser a solução, 
já que apresenta uma profundidade capaz de 
suportãr barcos de grande calado. Afirma, ain
da, que as margens do Tocantins são bastante 
firmeS e· cjUe," ÇOffi poucOs 1-ecurso_s; ·suporta
riam a grande pressão da água durante as 
enchentes ou causada pelo movimento de na
vios. 

O escrltor Álvaro de Angelis, coordenador 
da Frente Ecológi~ Nacional, afirma que " ... 

o ecossistema já frágil do Araguaia não conse
guirá reverter os· danos que a hidrovia trará 
ao meio ambiente aquático. Embora seja um 
dos rios mais piscosos do murtdo, certamente 
inúmeras espédes não poderão m-ais se repro
duzir, f(ente a tantas mudanças". 

Acreditam os ecologistas que integram a 
Frente que, mesmo que -a- hidrovia não atinja 
diretamente a ilha do Bananal, ela: sofrerá,· 
igualmente, com a ·obra. 

O quadro traçado p·or· Álvaro de Angelis, 
Senhores, é -na melhor das hipóteses, depri
mente. A agressão ao Araguaia começa já na 
região das cabeceiras, que foi ocupada e total
mente devastada, na última década, pelos soji
cultores que vieram do Sul. 

Há três anos, Senhor Presidente, Srs. Sena
dores, os plantadores de soja receberam um 
apelo, no sentido de preservar uma faixa larga 
à margem dos cursos d'água, conforme o pre
visto-em lei, mas continuam agindo de confor
midade apenas com seus interesses econô
micos. 

Os dejetos da cidade de Aragarças, que não 
possuE um sistema dé esgotO racional, são 
despejados no rio, assim também o lixo indus
trial e os sobejos do turism:o predatóri9. 

Quatro hidrelétricas estão ,Projetadas para 
a região do Alto Araguia, entre Santa Rita do 
Araguaia e Araguaçu. Outras três b<lrrageris, 
a de Couto Magalhães, a de B~rra do Pcixe 
e a de Barra do Caiapó estão programadas, 
mas pouco se Sabe de suas características 
técnicas. 

Outra séria preocupação para os ecologis
tas é a grande poluição pelo mercúrio, causa
da pelo estabelecimento de inúmeros garfm~ 
pos, especialmente nos rios Crixás e Verme
lho, afluentes _do Araguaia. Para que fique clara 
a gravidade- dã questão, -Senhores, informo
lhes que o cálc~lo técnico aponta L!ma grama 
de_ mercúrio para cada grama de ouro. 

Esclarecem esses_ estudiosos da natureza 
que a bacia do Araguaia está ainda em forma
ção e que recebe muitos sedimentos. O leito 
do rio é móvel, o canal de navegação deslo
ca-se de ano para ano e a velocidade da água 
também se altera. Torna-se-necessário conhe
cer a natureza do rio e_ estabelecer definitiva
mente se é ou não navegável. 

Com esse o&jetivo,' -o PrOdiat encoÍnendou 
uma pes-quisa de, no rrHnímo, cinco anos, an
tes de poder estabelecer qualquer projeto de 
hidrovia: O coinboio de pesquiSa foi enco· 
mendado ao estaleiro há relati~amente pouco 
tempo- e acreditamos que ainda não esteja 
totalmente corystr!Jído. Afirma os ecologistas, 
Porém, que, independentemente do resuJtado 
da pesquisa, podem assegurar que a profun
didade do Araguaia, na época da seca, não 
vai além de 70cm em certos trechos. Com 
essa proftÚldidade, a carga máxima que pode 
ser transportada é de 30 toneladas. 

Cótno alternativa de solução, consideram 
possível a retirada das pedras do fundo do 
rio,- em vários trechos, como Marabá-Foz_do 
Araguaia, Conceição do Araguaia-AraguaceR 
ma, Araunã-Barra do Garças, além do alarga
mento dos tra_yessões rochos-os do rio, em 
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vários pontos. Este trabalho, Senhores, depen
deria de dragagens e de dinamite. O Prodiat 
prevê a necessidade de se dragarem 100 _mil 
metros cúbicos por ano, em uma primeira 
etapa, e 5_00 mil metros cúbicos, numa etapa 
posterior. 

Diante de tudo isto, S~nbor Presidente, e 
dos possíveis e imagináveis "acidentes _ecoló
gicos", o que acontecerá com os botos, peixes, 
lontras, tartarugas, _antas e todos os outros 
animais e aves que, inevitavelmente serão de
salojados e expulsos do seu habitat? 

Na Europa, Sr. Presidente, Srs. SenadQres, 
a consciência e_a participação popular há mui
to despertaram; o controle ecológico é dos 
mais rigorosos. No _entanto, o Reno está hoje 
tão poluído quanto ficaria o Araguaia em mui
to menos tempo. 

Os técnicos da Eletronorte, entretanto, de
fendem uma opinião radicalmente contrária 
à dos ecologistas. O ponto de vista de Miguel 
Nunes, por exemplo, é de que "a hidrelétrica 
causa uma transformação ambiental, mas não 
deteriora o melo _.ª-m_bJente. O rnáxirno que 
uma hidrelétricá pode produzir em transfor
mação de meio ambiente é criar um lago. 
Um lago é um elemento da natureza". Quanto 
à madeira, Miguel Nunes afirma que, inclusive 
no caso de Balbina, apesar de ter valor intrín
seco, tem-se mostrado inviável_ sob o ponto 
de vista de transformação em valor econô-
rnlco. . ---· . _ _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito embo
ra conheça bastante o meu Estado e as re
giões Norte e Centro-Oeste, não me çonsiçiero 
suficientemente infor·maao para formular uma 
opinião definitiva; para chegar a uma condu· 
são, quanto à transformação da bacia Ara
guaia-Tocantins em \uila nidrovia. 

Nomes respeitáveis afirmam que os riscos 
são mínimos e os. benefíc;ios indispensáveis 
à aceleração do progresso naquelas regiões. 
Figuras exponenciaiS alertam para verdadeiras 
catástrofes ecológicas; para conseqüências 
negativas que invalidariam qualquer vantagem 
advinda da implantação desse projeto. 

Sou francamente a favor-do progresso! Para 
mim, porém, Sen.hqr~s - e creio que esta 
é a opinião de todos os homens de bom senso 
-. progresso e destruição jamais serão sinô
nimos. 

Orgulho-me de amar o Brasil e não. me 
pejo de expressá-lo. Como moderado que sou, 
busc;o o ponto de equilíbrio entre as tradições 
e os avanços, por vezes desvairados, do pro
gresso tecnológico. Tenho muito de "ufanis
ta". Sim Sf. Presidente, Srs. Senadores, çomo 
Afonso Celso, ufanó-.rile do_ meu. País, pela 
vastidão, pela grandeza da terra e do povo, 
pelas inúmeras rique'zas naturais, por este solo 
ubérrirno, pela diversidade do clima. pelo cau
dal dos seus rios.L. .. 

Considero o nosso País uma grande síntese 
das regiões do planeta Terra. Das neves de 
São Joaquim ao. calor tórrido da floresta.ama
zônica! Do litoral frio de Torres às momÇls 
águas do Nordeste. Da pujança do Pantanal 
à aridez da caatinga! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos a obri
gação de condmir o progresso às áreas mais 

longínquas. O .transporte,. a .energia elétrica 
e..todos os demais fatores de desenvolvimento 
devem ser oferecidos a cada comilatriota. 
AtenterTtos, porém, para a imensa respOJ1sa
bilidade de resguardar, em favor das gerações 
vinciouras, o inigualável património formado 

. pelos nossos recursos .naturais. 
Estamos no limiar do século XXI. Que a 

. História não registre os noss.os nomes como 
os dos responsáveis pela mof!:e dos rios brasi
leiros. Empenhemo-nos, portanto, Senhores, 
na luta pelo surgimento de um órgão efetiva
mente responsável pelo delineamento de uma 
polltica adequada de proteção e de aproveita
mento racional e integral das bacias hidrográ
ficas brasilelras. 

O Araguaia e o Tocantins abraçam à extre
mo norte do meu Estado. Seguem seus cur
sos independentes, fertilizando a terra, aben
çoando as lavouras, povoando de mistérios 
e lendas as noites do homem simples do Esta· 
do do Tocantins e facilitando a sua labuta diá
ria. 

Que a vída desse homem simples possa 
ser melhorada e que as riquezas possam ser 
usufrufdas, sem termos que pagar o exorbi
.@nte tributo da mgrte desses dois gigantes 
líquidos! (Muito bem. Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- CCiil.CedO a palavra ao nobre Senador Mário 
Mala. 

-- O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Pro~~n
çia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; ocupo 
a tribuna do Senado Federal para fazer um 
registro, que deveria tê-lo sido há rn.ais c;:lias. 

Entretanto, quando ocorreu o evento que irei 
registrar, a Casa Maior do Congresso Nacional, 
o Senado da Repúblíca, achava-se em reces
so. 

No dia 19 de julho próximo passado, o povo 
da . Nlc.arágua comemorou .o 1 o~ aniversário 
da Revolução_ San.dinis.ta. ele Libertação Na
cional. 

Esse eventO, Sr. Presidente, tem um grande 
significado, não só para O povo·da Nicarágua, 
como também para o povo latino-americano. 

Temos a satisfação de çüzer que fomos dis
tinguidos pelo nosso Partido, quando o Presi
dente da nossa Agremiação política nos pediu 

. para que nos desla<::ássemos do Bras.il àquele 
País amigo -para participar das comemora-

- ções, oficialmente representando o Partido 
Democrático Trabalhista e.o seu Presidente, 
o Dr.Leonel de Moura Brizola. Assim, no dia 
17 de julho próximo passado nos deslocamos 
da cidade de Brasília e, a seguir do Rio de 

..: Janeiro, para chegar à Nicarágua, fazendo es-
cala no Panari"lá. 

Nesta oportunidade, Sr. .. P(esidente, quero 
-registrar, aqui, a fidalguia, a lhaneza, a solida
riedade do EmbaixadQr do. Brasil no Panamá, 
o Dr. Paulo Monteiro de Uma e o sel!. Secre
táriO, Dr:joão M_arcelus de Aguiar Teixeira. que 
previamente 9visados da nossa passagem e 
pernoite naquele país amigo nos receberam 
no aeroporto com todo o carinho, solidarie
_4'ªde, presteza e fraternidade, fazendo com 
que nos sentíssemoS solitários como viaj~a-

mos, como se estivéssemos em um pedaço 
do .Brasil naquele país da América Central. 
. .Tivemos -todas .as ãte.nções que a Chance-. 

laria brasileira nos pôde dar no Panamá. No 
dia seguil)te, viajamos para a Nicarágua. De 
igual modo, Sr. Presidente, lá estava a nos 
esperar, juntament.e_,c:om uma delegação da 
Administração da Nicarágua, o nosso Embai
xador, o Dr. _Sérgio de .QUeiroz D~rte, que 
também, como o seu colega, o chefe da Chan
celaria do Brasil no Panamá. nos recebeu com 
igual fidalguia, fraternidade e carinho, fa.zt:indo 
com que, igualmente naquele outro pequeno 
país .centro-americano, nos sentíssemos co
mo se estivéssemos também em ~m pedaço 
do Brasil. 

Portanto, fazemos este registro, para que 
não só nos Anais. do Senado da -Repúblfca 
fique registrada essa atenção que recebemos 
de nosSos Embaixadores; como para que tam
bém o ltamaraty tome conhecimento de como 
os seus Delegados, Representantes do Brasli, 
tratam os brasileiros, as autoridc:td~.h.r:asilei· 
ras, como fomos tratados por essas duas ilus
tres figuras,·o Dr. Paulo Monteiro de Lima e 
o Dr. Sérgio de Queiroz' Duarte, aos quais, 
no momento, externamos os nossos agrade
cimentos. . - . . __ , 

Sr. Presidente, quanto ao evento, tivemos 
uma grande emoção, porque no dia de 19 
de julho, como estava programado, fomos re
cebidos oficialmente pela comissão diretora 
dos eventos, presidida$ pela Vice-Presidente 
da Assembléia Nacional da Nicaráguã. Reci~
bemos, _então, os .crachás: ·os cOnvites.. a pro· 
gramação e orientação .de como nos deveria
mos comportar durante_ aquelas manifesta
ções patrióticas do povo nicar'agúense. No .dia. 
19 de julho, às 9 horaS, todos os emb.aix~
dores, representantes dos váriso países, se 
desloc:arã.m para ã PraÇa Parque Carlos FOn
sec~. Lá, havia um local destiriado às aUtori
dades, onde se concentJ:aram cerca de.l200 

·-representciriies de países, nas pessoas device~ 
presidentes. de agremiações políticas, Presi
dentes de Poderes Legislativos de vários paí
ses, sendo que estavam representadas 62 na
ções amigas do povo da Nicarágua e 95 parti· 
dos pollticosdetodo o Mundo, dentre os quais 
nos encontramos representando. o nosso Par
tido Democrático Tr;:,balhista, Çoino Membro 
Internacional Socialista . 

Sr._PresideOte, aO fazer este registro, quereM 
mos consignar a nossa ffiaior satisfação ....:.... 
e_ dj:zemos mesmo .efl!oção :- Por conviver
mos aqueles dois .di<;li.S com o povo nicara
güense, um povç ordeiro, amante da paz e 
que, atravessando. grandes dificuldades, pro
cura. reconstruir O seu país não apenas das 
intempéries da natureza, pois todos estamos 
lembrados de há 16 anos, quando aquele povo 
foi yíti~a de umª :tragé.dia que,abalou e como
yey o f-1undo. A sua Capital Manágu.a, foi des
truída literalm.ente .. por um terremoto, ficando 
o centro da cidade em- colnpleta ruína. Ainda 
hoje podem-se verificar os rigores com .. que 
a natureza atingiu aquela cidade, Capital desse 
povo_ amigo. Realmente, ao visitar Nicarágua 
-e-Olhar a sua fiSiografia, tem-se a ·impreSsão 
de um corpO mUltitentacuh3r que perdera a 
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sua base central, restando, apenas, as extremi
dades, porque o· centro de Nicarágua perma· 
nece deserto, destruídas as quadras onde se 
localizavam os edifícios. Essas quadras estão 
desertas, apenas assinaladas pelas ruas esbu
racadas, com fendas, e~!' indo, para qs _que 
lá visitam , a força, o rigor da tragédia que 
sofreu o povo da Nicarágua. 

No entanto, tragédia maior do que essa, 
Sr. Presidente, era a que vinha sofrendo e con
tinua ainda a sofrer tçdo o povo daquele país 
da América Central. 

Logo, feita a sua independência, forças im
perialistas internacionais procuraram minar a 
sua existência e dirigir o seu destino. O povo 
da Nicarágua passou a ser vítima de incursões 
de pessoas inescrupulosas, inclusive estran
geiros, que, em determinado momento, assu
miram o poder da Nicarágua, proclamando-se 
presidente, à revelia da vontade do povo. A 
luta desse povo é um dos inúmeros exemplos 
que temos, no T etCeiro Mundo, de libertação 
nacional. 

Houve umit figura que se destacou dentre 
as demais, quando, por volta de 1927, os Parti~ 
dos Ubertador e Democrático _ou o Conser
vador e Libertador, em disputa pelo poder, 
chegaram a um acordo com os Estados Uni
dos, para fazer um govemo de coalízão. Dentro 
desse acordo, havia várias claúsulas que deixa
vam muito a desejar, e colocavam o povo nica
ragüense praticamente sob a tutela dos inte
resses do capital internacional, principalmente 
do capital norte-americano. 

Houve, então, um daqueles generais, por 
nome Sandino, que não concordou com o 
acordo. Por isso, foi marginalizado e partiu 
para a luta, no sentido de mobilizar o povo 
para a libertação. Infelizmente, como soe 
acontecer com os gran-des vultos da hlstória, 
e1e foi, aos 39 anos de idade, assassinado pe
las forças que tinham interesse em dominar 
a Nicarágua. Em conseqüência desse assassi
nato, implantou-se ali uma ditadura que, até 
bem pouco tempo, dirigia os destinos da Nica
rágua, a célebre ditadura da família Somoza. 

Já há uma década, o povo comandado por 
seus heróis, retomou o fio da História; fundou, 
liderado por Carlos Fonseca, um movimento 
de re_construçâo nacional, de libertação naclo· 
nal, e passou a trabalhar pela relibertação da 
Nicarágua. Então, através da atividade de 
guerras e guerrilhas, e de mobilização do povo 
camponês, dps operários das fábricas, das 
mulheres, dos jovens, dos universitários, Con
seguiu-se despertar a consciência política e 
patriótica do povo da Nicarágua e derrubar 
aquela ditadura sanguinolenta que, há 1 O 
anos, desapare<:eu daquele país. 

Portanto, ê motivo de júbilo para nós este 
momento, após uma década de trabaJho. 

Daí para- cá não têm sido flores, porque 
aqueles que promoveram a revolução sandi· 
nista -libertadora do jugo dos interesses im
perialistas internacionais e, também, dos inte
resses locais que estavam conjugados com 
esses outros interesses_ -, os comandantes 
da revolução têm conseguido manter o povo 
alerta para consolidar, por final, a democracia 
na Nicarágua. 

Tanto é que, cinco anos após a revolução, 
em 1984,-os chamados Comandantes daquele 
rnovimento de libertação promoveram a pri
meira ele!ção democrática na Nicarágua, ele
gendo, pelo voto livre; direto e secreto do povo 
nicarágüeilse, o seu Presiden_t_e e a Assembléia 
NJ'I.cfQnal. _Agora, passados mals cinco anos, 
a Nicarágua, através de seus líderes, se mobi
liza para a realização de eleições democráticas, 
que estão planejadas para ocorrer a 25 de 
fevereiro de 1990, isto é, no início do próximo 
ano. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
com estas breves considerações, sintimo-nos 
gratificado de ter visitado aquele pais, no mo
mento em que o seu po_vo-comemorava o 
I()'? aniversário da revoluÇão sandinlsta liberta
dora._ 

AqUi, mais uma vez, registrando nos Anais 
do Senado aquele acontecimento, nos solida
rizamos com _aquela luta, e, juntamente com 
os póVos que querêm a sua libertação política 
e económica, e que procuram, muitas vezes 
através da luta armada, obrigados que são 
a fazê-lo, a sua libertação, nos -colocamos em 
plena solidariedade com esse país amigo, al
mejando que as eleições que estãO progra
madas _sejam um marco· definitivo da redemo
cratização e da libertaçãp definitiva do povo 
nicaragüense do jugo do imperialismo dos po
derosos deste mundo. 

Era o que tính<'iinos a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

O Sr. José_ fogaça- Sr. Presidente, peço 
a palavra como líder. 

~O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao noPre Senador José 
Fogaça. ~ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. 
Como Uder. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem reVíSãõ dci Ofadãr.)- Sr. Piesidente, Srs. 
Senadores, venho a esta tribuna para registrar 
com bisteza o processo de aviltamento, de 
deformação qlie se veni instalando na campaw 
nha presidencial em nosso País. 

Cria-se uiii dirria de hostilidades, de agres
sõeS entre determinados candidatos, entre 
grupos de apoio, no momento em que o País, 
à beira de uma hip~rinflação, atingindo pa
drões inflacionários de quase 30% ao mês, 
com um comprometimento do seu Orçamen
to Monetário e da sua potenc_ialidade produw 
tiVã; vive um esgotamento doS investimentos 
externoS e uma enorme evasão de diviSas. 

No momento em que um presidente que 
hoje desempenha o cargo sofre uma enorme 
desmoralização, um desgaste público, uma 
perda sensível da sua capacidade de liderar 
e comandar, por força não só do final de seu 
inandato, mas dos insucessos -sucessivos que 
caracterizaram a_sua gestão econômlca. 

Há todo um quadro desagregador no País; 
há todo um quadro desgastante no Pais; há 
todo um clima que é a pr'ópria ante-sala dos 
momentos de instabilidade nacional. São cem 
anos de Repúblicã que comemOramos em 
1989, màS em 100 _anos de República a ln arca 
permanente deste País tem sido justamente 

a instabilidade institucional. A democracia es
tável é uma raridade, são momentos eféme-
ros, breves e passageiros. _ _ _ 

Ora, supor que o processõ: pÕlítico, que o 
processo sucessório vai correr noirnalmente, 
vai avançar dentro do que está previsto, sem 
nenhuma ruptura, sem nenhuma quebra do 
cronograma democrático previsto para o Pais. 
é, talvez, uma atitude exageradamente otimis
ta, quando se registra que na História do Brasil 
apenás um presidente eleito pelo voto direto 
conseguiu c1,.1mprir toçlo o seu mandato e en
tregar "a f~~_p_!e~i~endal a_ outro Presidente 
eleito -pelo voto direto, que foi Juscelino Ku
bitschek. 

Essa passagem da faixa presidencial, por
tanto, em condições de normalidade institu
cional, é uma tradição do processo institu
cional brasileiro. 

Em condições norinais, do ponto de vista 
das institujções democráticas, a_ entrega da 
faixa pre@dencial não é uma imagem costu
meira na realidade politica brasileira, na nossa 
vida repu]?I_isana Ao contrârio, mesmo os par
lamentares, os polfticos mais experientes têm, 
na sua paisagem Oe memórias, poucas vezes 
o registro de ver um presidente da República 
eleito passar a faixa presidencial a outro presi
dente eleito. 

A expectativa, portanto, é _sempre, neste 
Pais, da ruptura, do golpismo, da quebra da 
normalidade democrática. Conseqüentemen
te, o que se deve exigir hoje dos candidatos 
eaos partidos políticos é um regoroso com
promisso com a seriédade, com uma visão 
conseqüente da realidade política brasileira, 
com o equilíbrio institucional, com a mode
ração nos gestOs e riaS atiü.ides. Na vida do ' 
Pals só se deram os- avarlÇos doS-- trabalha
dores, a melhoria efetiva das suas condições 
de vida, o aperfeiçoamento do processo de 
distribuição de riqueza nos momentos de esta
bilidade democrática e institucional. Os mo
mentos de insegurança jurídica, de incert~a. 
política e de instabilidade institucional, ao con
trário, não asseguram -melhoria das condições 
materiais de vida, prosperidade econômica e 
maior justiça social. Daí por que o que se 
deveria esperar dos candidatos e dos seus gru· 
pos de apoio era urila extrema e até uma exa
gerada moderaçáo. 

Não é ao que estamos asSistindo no quadro 
sucessório -brasileiro; estamos, ao contrário, 
vendo instalar-se gradativamente um senti· 
mente de hostilidade, um clima_ de ódiQs pes
soais, um ambiente de inaudita violência. Não 
apenas me refiro ao que ocorreu em Niter6i, 
quando o candidato Colloi de Mello se apre" 
sentava em determinada situação, tendo sido 
agredido por manifestantes do PT e do PDT, 
segundo noticiálio dOs-jorii.ais rião desnlen
tido. Refiro-me também ao fato de que o cBn
didato Luiz Inácio l-ula da Silva, ao descer em 
Macei6 e ao tentar falar em um comício, nes?~ 
cidade, na CaPital das Alagoas, foi agredido 
ou teve o seu comício também invadido por 
uma horda de manifestantes ligados ao que 
Se c:hama, no Brasil, hoje de collorlsmo. 

Da mesma forma, em outra capital, outro 
comício do PT foi objeto dessas manifesta-
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ç:ões violentas por parte dos adeptos do Sr. 
Collor, que dizem estar respondendo às agres
sões, às manifestações_ violentas, ta,mbém 
oriundas dos manifestantes _do PT ·ern outrc:;s 
cidades, em outros locais onde o candidato 
do PRN se apresenta . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não co
nheço, quero que me dêem um exemplo, mas 
eu p~cularmente não registro na minha ma
m6ria e desconheço a1guém que registre, no 
âmbito do s_eu conhecimento, uma n_ação õo 
mundo, um país qualquer que seja que tenha 
atingido níveis razoáveís-âe prosperidade e de 
desenvolvimento com um sistema de governo 
montado e articulado sobre uma micropu1ve
rízação partidária, sobre Um esfacelamento 
das opiniões, das tendências, das aspirações 
coletivas da sodedade. O Japão, no após
guerra, se transformou, pela vía de taxas ex
traordinárias de crescimento ecoil.ômico, na 
potência económica_ mals promissora e possi
velmente a que tem maior perspectiva neste 
final de século. AA!emanha, não só no período 
do milagre, como após a crlse dos anOs 70, 
consegutu agora absoluta prosperidade, de ta
xas de crescimento de 3 a 3,5% ao ario, como 
efeito comulativo sobre níveis de rendas já 
bastante altos. Os EStados Unidos têm hoje 
um potencial de crescimento que consegue, 
inclusive, resistir ao craque da Bolsa de Valo
res, como recentemente aconteceu. 

Portanto, estamos percebendo que há hoje, 
em amplas áreas do mundo, razoáveis n[veis 
de prosperidade e desenvolvimento. 

Há de se perguntar, e é l'lisso que queria 
insistir, sobre isso que versa esta minha peque
na intervenção na tarde de hçje: qual o país, 
qual a nação, qual o povo, na História deste 
Planeta , que atingiu esses níveis de cresci
mento económico e de mínima distribuição 
de riqueza senão através de, em primeiro lu
gar, um grande equilíbrio instituclonal e uma 
segura estabilidade democrática; segundo, se
não através de grandes partidos nacionais 
com sólida organização política e popular; e, 
terceiro, através de líd~r~s políticos maduros 
e conscientes? _ .. ____ ·---- ~-- __ 

Falava eu do Japão. O Japão não se trans
formou na potência económica coro maiores 
perspectivas no final do sé<:ulo XX senão atra
vés de uma segura, efetiva estabilidade nas 
suas instituições e através dessa-usin:a de pro
jetas para o país em que se transformou o 
Partido Liberal. 

Portanto, estabilidade democrática, com 
um consenso nacional .montado e articUl?~dO 
em cima de. uma sólid~ organizaç~o política, 
é o segredo das granc~es e_ prósperas nações 
do mundo. Ninguém vai me dizer que um 
pais pode transformar-se num paLs rico, pr6s
pero, desenyolvido, co~ ull) povo que viva 
em harmonia, com distribuição justa d~ rique
za, através de uma figura unipessoal que se 
coloca como o salvador da pátria e da humani
dade. Não há ex..emplo na História -dos poVos. 

A Itália não se tt_ai}Sformou agora na quarta 
maior potência do uaiverso,_ind~ive com um 
Produto Interno Bruto de mais de 600 bDhões 
de dólares, superando a Inglaterra em nivels 
de riqueza, não se transformou nwn país as-

sim graças a um Mussolini, graças a um pai 
dos pobres, graças a alguém que se imaginou 
semideus e rep~;mtor dos erros dos seus com
patriotas. Não. Até se tivéssemos que menio

_riz_ar_ os nornes mais d~stacados da política 
italiana_ .dªs (lltirnas 9-é<::adas, terianlos ãlguns, 
mas nenhum deles se sobressai como uma 
estrela única, como uma fígura unipessoal e 
tod~q-poderosa. . __ 

_Q que justifiç.;'3, o que explica, o que sust_enta 
o processo de enriquecimento, de prosperi
dade, de distribuição de riqueza, os níveis de 
colisUrnO_e:4(a_orQinários em que vive hoje o 
povo italianO, é UtTLéL C:Q~a só: _a_ Demqcracia 
Cristá, uril grande partido, com grande apoio 
nacional, com períodos de longa estabilidade 
democrática, gerando projetes, idéias e inova
ções para um país em crescimento. 
__ A1guém vai djz_er: mas a_ Itália tem mais de 
20- partidos com assento no Parlamento. É 
vefdade. M_a_sJoLapenas um partido, o Partido 
Democrata: Cris@o que consegutu articular os 
.anseios, a vontade do povo italiano num gran
de projeto nacional, governando a Itália .há 
mais de 40 anOs. _ - . 
~ AS.sim_como ·a- Partido_ L_iberal_ no Japão, 
também a Espanha, que viveu a sUa fase-de 
tr&nsição democrática, emergiu de um perío
do de obscurantismo político, marcado pela 
violência, por uma concepção fascista do ho
mem e da s_ociedade,_que foi o período de 
Francisco França. _ _ _ __ 

O período rranquista dominou a Espanha 
50 anos, e a EspãiJ.ha emergiu do franquismo 
para um sistema democrátic:o, e conseQUe ho
je transformar-se num país que atinge extraor
dinários níveis de prosperidade, não graças 
a um homem que se coloca no centro do 

_ universo, alguém que se coloca no centro do 
ffiUndo como o par dos pobres e corno o 
Pai de todOs. N.~o! 

A Espanha, hoje, é um país tão promissor, 
do ponto de vista do desenvolvimento econó
mico e da multiplicação dos seus investimen
tos, que, nos últimos tr.ês_anos._os países mais 
industrializados do Mundo,. os países mais ri
Cos; -detentores do capital fmanceiro e do cãpl
@1 de risco, já investiram "34 bilhões de dólares 
ha Espanha, enquanto o Brasil está sofrendo 
l.!IJ'I processo inverso, que é Q da ev;:,sâQ de 
~~pitafs, que é_ a saída das divisas. 
__ A_ -~spanha chegou a isso graças a quê? 
Em primeirO lugar, a uma Constituíção_deiT)Ç>
_crâtica e progressista, como temos no Brasil, 
e, ~m segundo lugar, porque tem um partido 
_no poder com 1Q_Q_~:m-q$ de existênciã, qJ>ar
!!c;lg_ S9cialista OperáriO ESpanhol, um partido 
~rticulado, clensa _e q~pilarmente, na SOcieda
de e_spanhola, para dar sustentação a um go
VetriO qúe Wve u-m perído lOngo de estabi
lidade institucional. 

Quero diz.er ~om isso,,Sr. Pre:sid.ente, Srs. 
Senadores,_ que não corislQ:o ver, no meu es
casso poder de imaginação, como um Sr. Co
llor de Mello, sentado na_ çadeira presidencial, 
poderá govemar este País. 
_ Desculpem-me_ as pessoas que a ele ade
rem t.ao enfaticamente, tão entusiasticamen~e. 
~ linaginem quando este senhor, sentadO Qa 
cadeira presidencial, tentar governar, o. clima 

de hostilidade que jid está instalado hoje em 
relação a ele de parte de alguma_s_agremia

.s-ões, _ d~ ~lguns_ grupos, politicas, como se 
-_Comporfã.rão essaS bancadas aqui no COn-
gresso Nacional? --

-E""atéfâço a·rmaQeni iriVersa Assim como 
o Sr. Collor de Melo é h0st.t1izado ern _níveis 
de violência que não conhecíamos na política 
inStitudõnar l5i"asileira. da mesma forma os 
adeptos do Sr. Collor de Mello estão hostili
zando os comícios do PT e do PDT. 

Fico a me perguntar que estabili<fude demo
-crática teremos Para-dar- eTettvidã.de a um go
verno que precisa aplicar reformas sociais e 
reforinas ecOnómicas, -iridusive" .. ãlQüni.aS de 
conteúdo profundamente sacrificial para o pO
vo brasileiro: 

Sr. Presiqente, há 2~ "a11os o povo_ brasileiro 
eJegeu o Sr.Jânio Qüadros, e saberi1. POr éj"uê? 
- Porque o sr~'Jânio Qu.3dro·s .dizia: itão tenho 
compromisso com os políticos. Virou as cos
tas para a UDN, fez de conta que não tinha 
partido algum; segundo, ele dizia: VOu varrer 
a_ corrupção do País - inclusive o sífnbolo 
da Vassoura era a marca da ~ua ~ampanha: 
e, terceiro, dizia que era o mais jovem_ dos 
candidatos. 

Estes eram os três argumentOs: primeiro: 
_n_ão tenho compromisso com partidos ou com 
políticOs; segUndo: vou varrer a Corrupção; e, 
!erc:eiro: s.ou jovem. Era o que dizia o Sr. Jânio 
Quadros. Parece-me, tinha 40 anós o Sr. Jânio 
QUãdros. ·· · - - - - - · 

O_Sr. Jânio Quadro;,--~ma vez assentãdo 
na cad€ira preSidencial, desde logo declarou 

--o sa.r descompromissô para com os Partidos, 
inclusive, para com o maior Paftido~ o que 
lhe deu apoi_o, a_UDN, que, todos_ sabem, era 
um. Partido de porte ideológico conservador, 
na:o era prõPriamente um Partido de extrema 
qirei~- nen:t d~ direita,_ rilãs pode~se caracte
rizá-lo de centro para a· direita, e eia -a ·abN 
um Partido de conteúdo basicamente I.Jberal-
conseMdor. -- -, 
:o Sr Jânio_ Quac)rps, u~ma vez e'let_i(,; de.spe

gou-se da UDN e passou a administrar o País, 
a assumir toda a sua cOnduta, toda a s_ua llnha 
de ação poHtica, numa postura toÍalmente 
froJltal. aos postulados da UDN: os a<:;ordos 
internacionais, como o de Punta dei Este, a 

.-s:9ndecoraçãO do Sr. "Che" Guevara, um ar
gentirió que havi?t sido figUra heróiCa na Revo
lução Cubana, e· a· nacfonalização das minas 
de ferro dO Vale do Paiãópeba, em Minas Cfe
rais, eXpi-o]5r!ando Ós dir_~itos de- e>:plõi-ação 
~~a ffanna Mining Company, o . que_ caracte
rlzav,i-poita.rlto, uma atitude nacionalista: radi
cal, uma visão autárquica da soCiedade brasi
leira e que se opunha frontalm'ente a todos 
os postulados da UDN. 

O Sr. Jânio quadros, portanto, colimou os 
seus Objetivos de desvincular-se dos partidos, 
dos pOlíticos e, pOrtanto, ·desvincula(-se to_tal
mente do Coilgresso Nacional. O resultado 
está aí. O País paQ-ou caro, ao lonQo de 20 
anos, P.'?ias inct::rtezas, pefo cr-tadro de insegu
rança, d_e insta~ilidade ilistitü.cional e política 
que o _país viveu e que o nossO saudOso Presi
dente João Goulart, Por -mais que quiSesse, 
não conseguiu Jamais controlar, acabando por 
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ser vítima, também, desse período de incerteza 
e de insegurança gerado pela irrenponsabi
lidade de alguém que dizia:: "Vou var.~er a cor
rupção, s_oujovem e não tenh_o compromissos 
com po11ticos:· ~- o Sr. Jânio Quadros;- âe 
alguém que, pela sua atitude e pela sua con
duta, gerava reações violentas, de grande hos
tilidade de parte de algumas organtzaçõe~; po
liticas do País então, exatamente o clima e 
o ambiente de _violência que estamos pre~·.en
ciando, agora, em algumas manifestações po
líticas do País. 

Eu pergunto: se tivéssemos um país riC.·o, 
estável, em condições sociais absolutarnen :e 
harmônicas, ainda assim isso seria ruim e con
denável. Mas este é um país em crise, é um 
país com uma inflaçãO" de 30% ao mêS, co'm 
uma dívida externa brutal, com uma dívida 
interna que cresce inca1culável e incontrola
velmente, e é um pai's à beira do colapso das 
suas finanças públicas. 

Ora, para um péiíS asSim, só um presidente 
que tenha grande apoio nacional, assegure 
grande estábilidade _democrática e _seja capaz 
de articuJar, de organizar politicamente a so~ 
ciedade em tomo dos seus projetes. com paz, 
com traqüilidade, com tolerância e com mo
deração nas suas relações políticas. 

Dar por que, Sr. Presidente _eSrs. Senadores, 
assomo a esta tribuna em nome_ do PMDB, 
nesta tarde, para estranhar, para condenar e 
para responsabilizar aqueles qUe apóiarri pro
jetes dessa natureza, ou seja, que supõem que 
o País pode ser salvo por uma figura dotada 
de uma visão unipessoal, ou que o País possa 
chegar a um estágio razoável de desenvol
vimento sem uma sólida organização política 
e populaf. Esta ri1éi1tira pode passar parã al
guns, pode enganar alguns durante algum 
tempo, mas não vai enganar todos durante 
todo o tempo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a paJavra ao nobre Senador_Lou
rival Baptista. 

O SR. LOUF!IVAL BAPTISTA (PFL
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, -o faJecimento de Nel
son Souza, no dia 14 de julho, quando partici
pava de uma solenidade de inauguração-,_ no 
interior do Estado - radialista que adquiriu 
grande_popuJaridade porque os seus textos, 
inteligentes e oportunos, sempre se apoiavam 
em criteriosas pesquisas -, deixou seus ami
gos e admiradores consternados. 

o povo serglpano sempre aplaudiu os seus 
programas, principalmente "Risolândia .. : -
"A Cidade do Riso". -

Tendo nascido na Bahia, a 5 de junho de 
1922, Nelson Souza se integrou definitivamen
te em Sergip"e, onde durante muitos anos tra
balhou na Rádio Difusora, rio Jornal de Ser
gipe e na Rádio Liberdade. 

Nelson Souza foi suplente de Deputado Es
tadual, tendo assumido a cadeira em 1963, 
e faleceu em pleno exercício de sua profiSSãO, 
quando acompanhava o Ministro da Saúde, 
Seigo Tsuzuki durante uma cerimônia em 
Nossa Senhora da Glória. 

Vitimado por um fulminante ataque cardía
co, Nelson SoUza foi SoCorrido pelo Ministro 
da Saúde Seigo TsLizuki cujos- esforços, no 
entanto,- não lograram evitar a morte desse 
inCansável e est:iinado radialísia. -

Pfofis_sional extremamente competente, 
Nelson Souza prestou relevantes serviços aos 
governadores de Sergipe, nos últimos anos, 
como locutor e divulgador das realizações go
vernamentais. 

Esta a fazão pela quaJ o GovernadOr Antonio 
Carlos Valadares e os ex~Goveinadores Josê 
·Rolemberg Leite, João -Alves FUho, Djenal Ta
vares Queiroz, Augusto Franco e Lourival Bap
tista compareceram ao velório e ao s_upulta
mento, homenageando o locutor oficial _que, 

- no palácio Olíffiplo Campos, Ou nas rádio-e
missoras, dignamente cumpria o seu dever, 
se desincumbindo, com invulgar eficiência, 
das missões que lhe foram atribuídas. 

NO ·que me diz respefto, lamento o desapa
redmelltó-de um distinto colaborador e preza
do amigo, e enviO aos seuS dignos familiares, 

--_com as expressões da minha saudâde as mais 
_ -sinceras condolências. - · 

Ao encerrar este sucinto pronunciamento, 
n~queiro a incorporação ao seu texto dos arti
~{)S de autoria de Vieira_ Neto e de Vara Bel
chior de Sá, intitulados "A Odade do Riso não 
ri rriais" e ''PaJmaS pa"ra Nelson Souza", res
pectivamente publicados_ no Jornal de Sergi
pe, a 15 de julho de 1989, e em O Qile, 
n' 165, de 28 de julho de 1989. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presld~nte. 
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 

.o.O SR. LO(!RIV,O,U3APTISTA EM.SEQ 
- OISCQRSO: 

Jomal de Sergipe- Aracaju 

Sábado. 15 de julho de !989. 

A CIDADE DO RISO 
NÃO RIMAIS. 

Víeira Neto 

Lembro--me de Nelson Souza quando me
_nino __ ainda eu começava o IT_leu aprendizado 
radiofónico na antiga Rádio Difusora e ele, 
produzia e apresentava, junto com uma bri
lhante equipe, na Rádio Uberdade, o seu "Ri
solândia"- ·~A Cidade do Riso". Aracaju intei
ra parava para se deliciar com as piadas_ do 
programa, um dos mals inteligentes de toda 
a histó[ia da radiofonia sergipana. Muitos anos 
depois, quando já não existia o "Risolândia", 
Nelson foi o meu parceiro_ numa peça ("Morre 
Um Gato Na China"') como autor de textos 
deliclosos, enxertados np espetáculo, adapta
çã_o da _obra fªrnosa_ d~ P~dro Bloç:p. 

Escrevo estas linhas ainda sob o impacto 
da mOrte de Nelson Souza e medito em como 
é bastante curioso o fenômeno da morte. A 
gente_s_abe que ela virá por que irreversível 
mas como é difícil habitar-se a encará-la com 
naturalidade. Mas eu tento e atê consigo, mui
to enlbora não consiga reprimir um certo de
salento diante da fatalidade_ que a todos nos 
innana. Nelson morreu trabalhando,_ como, 
aliás, acredito, sempre desejou, aconlpanhan
do no interior _do Estado, a comitiva do minis~ 

tro·da Saúde (ironia do destino), com a fleug
ma de um profissional altamente conscien~ 
tizado do seu dever perante a sociédade. · 

c Nelson Souza foi do tempo em que (mesmo 
-sem -ã~ extstência de um Sindicato da catego-
ria) se fazia rádio profissional no sentido mais 
amplo do termo. Nada se improvisava. Os pro
gramas eram ~dÇI:S hlperproduzidos, após um 
bem elaborado trabalho de pesquisa, com tex
tos inteligentes e criativos. Ninguém se atrevia 
a se postar diante de um microfone para falar 

_ ~t;?b~gens. ~so ~os ido§. de 50 e 60, quéindo 
programas tipo "Calendário"', de Santos_ Men
donça é "Perguntes a Silva Lima" davam os 
maiores índices de audiência.-Contemporâ
neos de Nelson foram também Carlito Melo 
(com o seu insupêraVef "'CarrosSel da Ale
gria"), Santos Santana, FernandO biiveira 
(com "Matinal_ dos Brotos", na Difusora) e An
tônio Cados (com_" ... E a $emana Findou", 
rla liberdaqe). Destes só Santos Mendonça 
continua na ativa, sem entregar os pontos, 
;:proveitando o que sempre Irá re~r do seu 
antigo carisina. -

Convivi com Nelson Souza durante a(gum 
-tempo; fomos ·colegas na antiga Rádio Liber
dade (na Rua ltabaianinha, onde hoje funciona 
o "Manelão"). Ele como locutor e este escrivi
nhador no comando do Departamento de Jor~ 
nalismo, tendo Fernando Souza como diretor 
artístico. É, naquela época (idos de setenta) 
em emissoras de rádio ainda existia o -cargo 
de diretor artístico, hoje desprezado porque 
é comum o profissional exercer as suas fun
ções na base da intuição, sem algué_m que 
os oriente. É a época do impi"oviso que às 
vezes até dá certo, mas só às vezes ... 

Nelson Souza, era inimigo da improvisação 
e um perfeccionista, na ·produção dos seus 
programas--que ém na-áa -ficavam a desejar 
aos melhores produzidos na Rádio Nacional 

--do Rio de Janeiro, nos tempos áureos·ç~a ra
diofonla verde-e-amarela. E na sua "Risolân
dia"; o exemplo vivo de ·como se pode fazer 
um bom programa humorístiCo sem apela
ções, era uma constante: Ele satirizava -pqfíti
cos_e personalidades diversas da nossa cidade 
com a categoria de um verdadeiro humorista. 
Aliás, "Risolândia" nada mais era do que a 
nossa Araca:ju, assim como Avllan é o Brasil, 
hoje, guardadas as devidas proporções_. 

E -o Nelson se foi, na viagem de volta por 
certo há de encontrar- pelo caminho Santos 
Santana, Carlito Melo e Silva Lima que o sau
darão efusivamente, caindo os três numa es
trepitosa ga"fgalhada,lembrando os bons tem
pos da nossa "Risolândia". Que _os anjos todos 
façam coro com eles, na certeza de que a 

-Vída continua e que além do horizonte existe 
um lugar, bonito e_ tranqüilo, para se garga
lhar ... parodiando a músfca de Roberto e Eras-
mo Carlos. - - -

o Que- Ano m - Aracaju, 
de 22 de julho de 1989- Número- 165 

-Yara Belchior de S.§ 

PALMAS PARA NELSON SOUZA 

Anjos e arcanjos sentaram nos bancos· da 
Praça Fausto Cardos,g para, reunidos, chega-

..,):. 
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rem a wn consenso sobre_ a viagem de um 
homem que teria de..retQro.~.~p_Çéu. __ 

Anjos e arcanjos sabem que o ris,o vem após 
a tempestade que abre espaço para as estre
Ias. 

Nelson Souza, aniriiado com as chuvas de 
julho, subiu as escadas de uma tempestade 
para sorrir cercado por estrelas. I:: conbe.cedor 
do processo reencamatório_ e da necessidade 
que temos de um dia voltar para a vida espi
ritual. 

A Terra, planeta de provas e expiações, hos
pedou Nelson So~ por sessenta e sete anos. 

1 A Deus, aos anjos e aoS arcanjos ele sempre 
pedia, meio acanhado, que· não o levasse de
pois da doença, dor e sofdmento~çalejados. 

Enviados por Deus, anjos e arcanjos decidi
ram que o homem_~ pai da "Risolândia" seria 
atendido plenamente. Subindo as esc:;.,i:]a;; de 
uma tempestade de julho, a)can_çaria as estre
las e de lá ficaria sorrindo, adrnir~nd_o a c arrua
a em que transporta a vida na ida e na volta. 
E o próprio Tempo a carruagem de que falo. 

Ele, o T enipo, niOnta o retrado de ruas, 
avenidas, praças, bares, cafés, igrejas, tem
plos. parques, mares, rios, lagos, repartições, 
escolas, palácios. Depois se encarrega de fazer 
com que as pessoas animem tudo isso da 
forma que melhor quiserem, cada qual no seu 
popel. 

Do retrato de Sergipe, do retrato de Aracaju, 
obtive licença para falar de uma imagem. So
bre o riso incansável de Nelson Goes Souza, 
radialista, que nasceu na Bahia em 5 de j1,mho 
de 22 e desencamou em 14 de julho de 89, 
em Glória, Sergipe, trabalhando no que mais 
gostava de trabalhar com um microfone e 
diante dele o povo. E sempre assim. Da "Rioo
lindia" às solenidades do Palácio Olímpia 
Campos sempre assim, com um largo sorriso 
de frente para desarmar os mais aborrecidos 
e entediados. Durante as suas aparições s_em
pre pedia palmas para este ou aquele. E pedia 
sorrindo, muito animado. Hoje pedimos pal
mas para ele, o homem que na época da ine
xistência do opi, que é a televisão, criou um 
programa de rádio que atingiu 90 pontos de 
audiência no Estado de Sergipe - a "Riso
lândia": 

"O programa Risolândia, da Rádio Jornal 
de Sergipe, marcou época no período dos 
anos 60, alcançando um nível de audiência 
jamais verificado em todos os tempos. Era 
um misto de sátira e protesto em forma de 
gozação,_ destinado a ridicularizar determina
dos comportamentos de ordem político-admi
nistrativa, que se caracterizavam como verda
deiros atentados à liberdade de pensamento. 
Naquele tempo, qualquer crítica, por mais ra
zoável que fosse, estaria sendo encarada co
mo afronta e conseqüentemente se correria 
o risco eminente de uma reação por parte 
do poder absolutista. Hoje, quando ouço dizer 
que não se tem liberdade, eu acho até graça. 
E em tom de plágio repito-Jô Soares: "Eu 
quero aplaudir" ... " 

Essa declaração parte de uma entrevista 
que Nelson Souza concedeu ao Jornal da 
Cidade em 18de dezembro de 1981, resume 
o que foi o programa "Risolândia", que renâeu 

. _a N~lson e as ;;ete pessoas que faziam o pro
grama ao vivo, ánjeaças ·e cartas ailôr)JináS: 
as mais assustadoras possível. Até que Nelson 
roi seqüestrado: 

"Certa noite, antes- de iniCiar o_ programa, 
fui _r~ptado por quatro homens armados que 
depois [oram identificados como ehimentos 
da p-o!íClii. Eles me lev8fã"m Para uma estrada 
d.~s-~rta, onde sofri um verdadeiro massacre. 
Deixaram-me ali e me disseram que se ·eu 
vohasse à ddade e denunciass.e o fato eu mor
reria. Denunciei. Isso não me-amedrontou e, 
pelo contrário me animou para protestar con
tra a violênda que dominava 9 Estado de _Ser
gipe naquela época." 
~~Ç:Qfrici- diz.. o ditado, nada como um dia 

após o outro. R_epousa a cabeça no travesseiro 
e espera o amanhecer do dia. Naquela entre
vista, o radialista Nelson Souza contou que 

__ o pessoal do programa sentiu-se_ muito amea-
çado e .,_ "Risolândia" foi arquivada. Depois 
a candidatura dele, contta à vontade, a depu. 

. tado estaduaJ pelo PRT (Partido Rural Trabet
Ihista). O PRT, naquela época, 1962, era coli
gado _com o PSD. Nelson explica na entrevista 
aoJ: 

Eu trabalhava na Rádio "Jomal. que pert m
eia ao PSD~f"1_a época, era secretário do Pre
feito José COnrãdo _de Araújo. Eu vinha de 
uma _luta muita intensa que esfãva sendo trav:a
da com o então Governador Luiz Garcia, que 
era da UDN e tinha o apoio de Leandro Maciel. 
Com isso, Lõnrado aChou de 'lançar a minha 
candidatura ·a deputado estadual contra a mi

-Ma -pfópiíã võfilade, pois eu não desejava isso. 
Sempre goStei de fazer polítiCa, mas não de 
-participar dela. Fui suplente de deputado, per
dendo apenas por dois votos e assumi em 
-63, no lugar de Raimundo Araújo, que pr~ci
sou se afastar. Com 6 rriovimento revolucio

-nário de 1964; SOUbe que estava sendo c_assã
do_atraVéS -da-liriprensa c-ãrioca pois,, nesse 
dia, estaVa-no Rio. Recebi cãrinhosas manifes
tações de solidariedade que muito me com
per~saram." 

Em $ergipe desde 1956, Nelson, que nas
ceu em 22, dava~se corria sergipano, embora 
tiveSse ria"scido na Bahia. Começou na Rádio 
Oube de Pernambuco, Rádio Cultura da Bahia 

--e foi fundador da RádioJuazeiro. Ein Sérgipe, 
trabalhou na Difusora, Jornal de Sergipe e U~ 
berdade. No Palácio Olímpia CampoS apre
sentou quase todas as solenidades dos Gover
nos José Rollemberg Leite, Augusto Franco, 
Djenal Queiroz, João Alves e Valadares. Este 
último batizou na tarde de sexta 21, a praça 
do recém- inaugurado conjunto habitac.ional, 
Marcos Fteire, com o nome de Nelson Souza. 

Esposo de D_ona Jvone_ (lvoneide Andrade 
de Souza) e pai de Alcíone, Kátia -e lvoneide 
SoUza-"(eSta estudante de jornalismo e futura 

- rãdialista), Nelson veio "de uma famíliade 15 
irmãos dos quais quatro estão encarnados e 
11 deg_n_çamados. 
- - Nelson Souza queria Ver concretizado o Mu
seu d_o Rádio Sergipano. Falou dessa intenção 
ne~te jornal, em janeiro de 87. Outra coísa 
qlle pt_etendia - antes de subir as escadas 
de uma tempestade para alcan-çar as estrelas 
e .de lá ficar sorrindo -era viajar até Bariloc::he. 

Isso, poderá [ãzer;- tenho certeza. O espírito 
desconhece a·-dUiculdade das estradas e das 
pared~~- Quanto ao· Museu do Rádio SergiK 
pane, que Sergipe tome conta do pedido. Nel
son fic_ará felii. EnquantO isso, nada de muito 
choro. Ele morreu como quis, sem a dor e 
trabalhando, de repente como o vôo de um 
ar.Jo provocador. Temos ê de- bater- palrrias 
pê1ra ele, como é merecedor. Afinal de contas, 
como diz _o_ povo, entre nós ele foi demais. 
Palmas para Nelson Souza.. 

O SR. PRESIDENlE(Pompeu de Souza) 
- Nada mais havendo_ a tratar, esta Presi
dência vai encerrar a presente sessão. desig
nando para a ordinária a realizar-se amanhã, 
às 14 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 39, DE 1986 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art.172 

Inciso I, do Regimento Interno) 

Discussão, effi tuiTio liilico, do Prêijei:O-de 
Lei da Câmara n• 39, de 1986 (n• 6.777/85, 
na casa de origem), que insitituiu o Programa 
NacionaJ de Minerais Estratégicos e dá Outras 
providências. (Depedendo de parecer da Co
_m)ssão -de. ÇQM.tit;uição, J.ustiça e Cicladapia,) 

-2-

Discussão; em turno único. _do Projeto de 
Lei da Câmara n• 67, de 1986 (n• 4.324/84, 
na casa de origem), que autoriza o Ministério 
da AgriC'Uitura a doar_ ao_ Mtmidpio de Viçosa 
do Ceará ·os imóVeis que indica, tendo 

PARECER FAVORÀVI;:~. sob n• 137, de 
1989, da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Odadania. 

-3-· 

Di_sci.Jssão, e_rt:'l turno único, do __ Projeto de 
lei da Câmara n9 47;âe 1988 (n~" 682188, na 
Casa de origem), que profbe a utilização de 
clorofluorcarbonetos como propelentes em 
aerosol do tipo spray e dá ·outras providências, 
tendo -

PARECER FAVORÁVE~. sob ri• 138, de 
1989_, da Cornissãó 

-de Constituiç~o, Justiça e Gdadania 

-4-

/>'.ATÉRIA A SER 
DECU\RADA PREJUDICADA 

Projeto da 1-_ei d~ Câmªr~ n? 200, de 1984 
(n9 504n9; na Casa de origem), qUe dispõe 
sobre a possibilidade de os sindicatos de tra
baJhadores poderem reclamar em juízo, inde
pendentemente de mandato procuratório, adi
cionais de insalubridade e perlculosidade, em· 
beneficio de seus associados. 
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-5-
MATÉRIA A SER 

DECLARADA PREJUDICA 

Projeto de Lei da Câmara n9 202, de 1 ·g84 
(n9 1.735n9, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o sistema previdencíário dos servidores _ 
municipais. 

-6-
MATÉRIA A SER 

DEClARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei da Câmara n9 210, de 1984 
(n9 522fi9, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo ao art 489 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n~ 5.452, de 19 de maio de 1943, para 
permitir a rescisão do contrato de trabalho, 
sem ônus para o empregado, durante o perío
do do aviso prévio. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessãO. 

(Levanta-se é1 sessão às 18 horas e 10 
minutos) 

D/SCGRSO PROIYGNCJADO PE· 
LO SR. JOSÉ FERREIRA NA SESSÃO 
DE I 4-06-89 E IXlE. EIY7REGGE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PLG· 
BUCADO POSTERIORMENTE: 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
(PSDB - ES_Para breve corqunicação.) -
Sr. presidente, Srs. Senadores compareço à 
tribuna do senado por dois motivos nesta 
oportunidade: o primeiro deles é para formal
mente passar à Mesa do Senado Federal o 
texto de nove trabalhos de anteprojetos que 
forma elaborados por eminentes juristas na
cionais, por ocasião da efetivação do domi~ 
nado Projeto Orderri-Jurldica, organizado por 
autorização e estímulo da Mesa anterior Uo 
senado. Tal projeto consta de trinta painéis 
visando à elaboração desses textos de leis 
complementares e de leis ordinárias, neces~ 
sários como complemento de arcabouço 
constitucional brasileiro. Ou seja, toda a nor~ 
matizaç~o infraconstitucional começa agora 
a ser elaborada. E, agora, nesta oportunidade, 
Sr. Presidente, tenho a satisfação e a honra 
muito grande de fazer chegar às mãos da Mesa 
do senado nove dessas peças. _ _ 

Os referidos textos sllo os seguintes: o pri
meiro, é o Anteprojeto _de Código do Meio 
Ambiente. A outros textos já existentes no Con
gresso Nacional certamente se somará este. 
Para sua elaboração se cOntou com eminentes 
figuras da constelação de juris~as do país, den
tre elas o Professor Sérgio Ferraz, qUe foi, iil
clusive, Relator desse painel; o Professor Paulo 
Afonso Leme Machado e a Professora Lúcia 
Valle de Figueiredo, urna eminente Juíza Fe
deral e professora universitária. 

Este é o primeiro desses trabalhos. O outro 
é o Estatuto da magistratura Nacional, Sr. Pre
sidente. 

Naturalrhente não nos cabe ter a iniciativa 
desse texto, mas, para que V. E.Jr possa, se 
assim o desejar, encaminhar esse trabalho ao 
Poder judiciário, para que este, depois de o 

refundir, conforme entenda, possa fazer retor
nar ao Congresso Nacional para as providên
cias necessárias. Para a sua elaboraçào traba
lham, dentre outros eminentes juristas, o Pro
fessor Sálvio Figueiredo, de Minas Gerais, o_ 
Dr. Carlos Mário Velloso e o Professor Márcio 
Thomás Bastos. que, no ano pàssado, era Pre
sidente da ordem dos Advogados do Brasil, 

O terceiro desses Códigos, Sr. Presidente,é 
o texto na nova Lei de Defensaria Pública, 
que foi de<:orrênciâ. de um painel realizado 
entre 27 e 28 de outubr_o de 1988, em que 
trabalharam o Professor T é cio Uns e Silva, 
do Rio de janeiro, os Professores João Mestieri, 
Carlos Magno Cardoso, lá do Espírito Santo, 
e diversas outras eminentes figuras do mundo 
jurídico nacional. 

Outro, foi o Código do Consumidor. 
O rtovã Código do Consumidor - alías, 

há quatro Anteprojetos no Congresso Nacio
nal, mas este é mais uma contribuição que 
se Oferece, com a colaboração inestimável da 
Professora Ada Pellegrini Grinover, que traba
lhou muito nesse texto e foi a Relatara desse 
projeto; do professor Othon Sidou, do profes
sor Eduãrdo Muylaert., de São Paulo, entre ou
tros. 

Mais outro texto, o do ~ovo Código de Me
nores. 

No anteprojeto do novo Código de meno
res, que doi decorrência de um painel reali
zado entre 24 e 25 de novembro de 1988, 
trabalharam, sobretudo, os Professores Alírio 
_caValier~ Relator, Uboml Siqueira e Edson Se
na de Morais, além do professor Ary Lopes 
Ferreira _e_ do próprio Deputado Nelson Aguiar, 
que é um· eminente Deputado Federal dedi
cado à questão dos menores. 

O outro, Sr. Presjdente, é o Anteprojeto so
bre a nova Lei de Mandado de Segurança, 
com as inovaçOes que a Constituição trouxe: 
o mandado de segurança coletivo etc. Nesse 
painel, que se realizou entre os dias 29 e 30 
de novembro de 1988, atuaram a Professora 
Lúcia Valle de Figueir_edo _que foi a relatara; 
o ProfesSOr Vicente Grecco Filho, de São Pau~ 
lo; o- Professor Ulderico Pires dos Santos, do 
Rio de janeiro; Dr. Paulo Antônio Silveira, do 
Espírito Santo; e o Dr. Milton Murad, do Espi
rita Santo, - ex-Presidente da Ordem dos 
Advogados, Seção Espírito Santo, e atual Con
selheiro Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

Outro, Si. Presidente, trata do novo Estatuto 
do Ministério Público Nacional, também com 
vistas ao seu encaminhamento ao Ministério 
Público, para que possa refUndir e, subseqüen-

-_temente, o encaminha_r ao Congresso Nado
na!. Nele trabalharam o Professor Sérgio de 
Andrea Ferreira, Relator; o Professor Zélia Gui
marães da Silva, do Espírito Santo; o Dr. Antô
nio Benedicto Amâncio Pereira, do espírito 
Santo; o Professor Juarez_ Tavares, do Rio de 
janeiro; e Procurador Inocêncio Mártires Coe
lho, que-deu uma contribuição também da 
maior valia. 

Finalmente, õ h o no-desses documentos é 
o texto do anteprojeto da nova Lei de Mandado 
de Jnjunção. Nele trabalharam os Professores 
Dr. Romário Rangel, hoje eminente Presidente 

de Tribunal Federal, ex-Juiz Federal da Seção 
Judiciária do Estado do Espírito Santo, uma 
figura de grande expressão no mundo jurídico 
do meu Estado e do País; também o professor 
Aroldo Limonge, do Espírito Santo; o profes
sor Celso-Agricola Barbi, que foi o relator desse 
painel; e os Professores Humberto Teodoro 
Júnior e Adhemar Ferreira Maciel. 

Vou passar à Mesa esses nove textos para 
as providências que considerar devidas. 

Sr. Presidente, o segundo motivo de minha 
presença na tribuna do Senado, nesta oportu
nidade, é um expediente que recebi, assinado 
por V. Ex•, e que dá conta de que, doravante, 
haverá uma redução temporária das deman
das legislativas individuais no Senado. E pede 
V. Ex• aos Senq_dores a compr-eensão, para 
que, no prazo aproximadamente de três me
ses._ a Assessoria do Senado - uma grande 
parcela dela, não a totalidade - possa dedi
car-se á construção desses anteprojetos da 
normalização infraconstitudonal. 

Sr. Presidente, V. Ex• encaminhou certa
mente a cada um dos Srs. Senadores esse 

--expediente, dizendo que a concentração nes
ses trabalhos haveria de absorver de tal ma
neira ·a Assessoria que, durante três meses, 
se dedicaria, portanto, muito mais a Isso do 
que a outros trabalhos que são de rotina da 
Casa. ExcejJclonOU, naturalmente, a questão 
de preparação de pareceres técnicos,pronun
damentos que lhe foram sol1citados, assim 
a- elãbófaç:ão de outros trabalhos menores. 

O que me motivou, neste Segundo aspecto 
da minha manifestação até agora, foi exata~ 
mente so]icitar a V. EX, considerando o exem
plo desses painéis que foram construídos com 
multa dificu]dade, com quase nenhuma cola
boraç.§o material do senado, porque,no meu 
Estàdo, se desenvolveram com a colaboração 
da sociedade civil, recrutando, _em todo o País, 
as figuras emimmtes nos diVersos setores da 
atividade que_ se d~senvolvia -, foi exatame:n
te para ponderar a V. Ex' no sentido desses 
trabalhos, para ser promovido o assunto no 
seio da sociedade civil. 

Não leve a assessoria do _Senado, que é 
uma das coisas boas que temos no Senado 
Federal - não me canso de tecer elogios 
a essa Assessoria, pela sua dedicação, pel_o 
seu dlnamismo, pela presteza com que acOde 
às s_olicitações dos Senadores -, que a_ essa 
Assess_oria não fosse entregue o trabalho de 
elaborar~ trãncada entré quatro paredes, parte 
dos anteprojetos concernantes à matéria infra
constitucionaJ. Que ela fosse, sim, uma coor
denadora de trabalhos, que até senadores, em 
diversos Estados, pudessem, quisessem, reali
zar, como estão sendo realizados esses traba
lhos do Espírito Santo, quer dizer, que a Asse~ 
seria coordenasse trabalhos no seio da socie
dadse civil brasUeira. 

A sociedade civil brasileira tem muito a ofe
recer ao Senado Federal, à Câmara dos Depu
tados e ao Congresso Nacional, nessa obra 
de construção legislativa. Não podemos fazer 
com que o técnico se antecipe ao que a sode
dade ped_e e já está faz.endo. São pessoas da 
maior importância, são figuras da maior ex
pressão, são pessoas valorosas, esses asses-
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sares comandados pelo Dr. Edgar, figura da 
maior solicitude e do maior dinamismo, com 
uma operosidade sem par. Não tenho restri
ção nenhuma a qualquer dos assessores, que 
é urn dos melhores setores do Senado Fede
ral, mas acho também que a este _setor deve 
ser entrege a tarefa de coordenação daquilo 
que se possa fazer na sociedade ciyil brasileira. 
Contatos, inclusive, CÇ~m figuras eminentes, 
conheço muitas pessoas que têm textos já 
idealizados cerebrinamente, não como uma 
manifestação singular delas próprias, mas fru
to do recolhimento padente de informe junto 
à sociedade civil. Conheço muitçs _que já ela
boraram texto_s dJ;: projetas que podem mUito 
bem ser entregues à Assembléia da Casa apre~ 
veitados como.coo_tribujção da sociedade civil 
brasileira. - -

Peço, portanto, a V. Ex'., Sr. Presidente, no 
momento em que passo à Mesa Diretora dos 
trabalhos esses nove anteprojetos de lei, que 
a Assessoria seja orientada no sentido de coar~ 
denação do reçolhimento de sugestões-junto 
à sociedade civil, porque ela tem muito a ofere
cer neste campo. No caso .específico desse 
projeto de ordem jurídica, já seria algo que 
poderia ter continuidade sob os auspícios da 
própria mesa do Senado federal. . 

Solicito isso com particular empenho, por
que estou com a efet,iva demon~tração do que 
pode ser realmente_ produzido e espero que 
a Mesa acolha essa ponderação, ao mesmo 
tempo em que recebe esse.s .nove te'Ç.tOS que 
já foram elaborados. 

Muito obrigado a V. Ex"., Sr. Presidentre. 
(Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JAM/L HADDAD NA SESSÃO DE 9-8-89 
E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTE
R/ORMEIY1E 

O SR- JAMIL HADDAD. (PSB - R.J. Co
mo Uder, pronuncia o segttinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, li estarrecido 
- estou aqui expressando o sentimento da 
colônia árabe do meu País - declarações do 
Sr. Fernando Collor de Mello, de que, caso 
eleito Presidente da República, fi~ria a favor 
da manutenção dos territórios dos árabes o cu· 
pados por [srael. . 

Neste momento em que é grande o -e5f0rs;o 
mundial no sentido d_a pacificação do Oriente 
Médio; neste momento em que temos partici· 
pado ativamente dessa t;entativa de paz, e que 
junto à ONU se coloca " possibilidade de um 
encontro dos países-membros do ÇonSelho 
de Segurança com c:t presença de Israel e da 
OLP, para que possa o povo palestino voltar 
a ocupar uma área no seu país, a Palestina, 
neste momento ouvimos desse candidato à 
Presidência da República a declaração de que 
ele é ele_ origem_ -~~mita e que é favorável à 
manutenção dos territórios ocupados por Is· 
rael. 

Ora, isto contraria a decisão da Conferência 
de Balfour, segundo a qual Israel poderia insta~ 
lar-se naquela área, constituindo-se como 
país, mas seria. também mantido o território 
na pátria palestina. 

Senhor Presidente, Srs. Senadores, vejam 
_ _v. Ex"' aS contradições: hâ cerca de 40 dias, 
foi levantado um problema relacionado com 
artigos sobre a vida de Hitl~r no j_omal de pro
priedade do referido candidato à Presidência 
da República, os quais deixaram dúvida quan
to ao apoio desse candidato, do seu jornal, 
quanto à política desenvolvida contra os ju
deus no célebre holoc~usto. Agora, Sr. Presi
dente, vê·se o contrário: naquela época levan~ 
tava-se a suspeição, sem que o candidato na
da falasse; mas, neste momehto, ele diz, tex.
tv.a,lmente, que é favorável à continuação dos 
territórios nas mãos dos judeus, dos israelitas, 
e _qUe tal se-rá a sua posição se ganhar as 
eleições. . 

Senhor Presidente, fui procurado pÕr Vários 
membros de entidades da colônia sírio-liba
nesa, e dos povos árabes, como um todo, de 
nosso País, revoltados com essas declarações. 

Senhor Presidente e Srs. Senadores, V.~ 
São testemunhas de que, nesta Casa, apesar 
de ter uma posição muita clara a favor da 
OLP, não me tenho pronunciado, em momen
tonenhum, procurando atingir o povo judaicCJ, 
já que entendo que o povo judeu, como um 
todo, deseja a pacificação do Oriente Médio; 
apenas; alguns componentes do sionJsmo in· 
temacional querem, na realidade, a manuten· 
ção do status quo. 

Eram estas, Sr. Presidente, as considera
ções que queria fazer. Julgo o caso extrema
mente grave, porque ilidusive, acarretam um 
problema- diPlomático, neste momento em 
que se_ tenta: a pacificação no Oriente Médio, 
sair declarações de um candidato que ocupa, 
atualmente, nas prévias, uma posição privile
giada. 
. Senhor Presidente, apesar de uma série _de 

compromissos que terei de cumprir hoje, não 
pÕderia deixar de trazer este prOnunciamento 

_à Casa. 

O Sr. Mário Mala - Permita-me V. Ex!' 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Ouço. com 
praze"r, o aparte do nobre Sena_dor Mário ~aia. 

O Sr. Mário Mala- Nobre Senador Jamn 
Haddad, nós, na posição que temos no Sena· 
dõ da República, como Uder do PDT, também 
estranhamos profundamente a manifestação 
pública desse presidenciável, que se coloca, 
néste instarité, c·omo representante da vontade 
nacional, falando em nome do povo brasileiro 
e assumindo responsabilidades que não lhe 
cabem. Consider~mos que esse moço é resul
tante de uma_ situação singular no Brasil, como 
produto da midia, que elabora um produto 
como se fosse uma mercadoria de _alta quali
dade no mercado político brasileiro. Eu dfria 

-que o St. Cbllor de Mello é um fenômeno 
inUsitado do inconsciente coletivo nadonal. 
O povo brasileiro, perplexo diante de várias 
frUstrações decon:entes dos acontecimentos 
que se desencadearam após o início da retO
mada da redernocrafu:ação no Brasil- come
çando com a ânSia do povo brasileiro pelas 
eleições diretas à Presidência da República, 
em ·t984 -, o povo brasileiro, não vendo a 

sua esperança concretizada àquela época, de
pois de ver frustrada novamente essa vontade 
com a morte de Tancredo Neves-__. em segui
da, a não concretização da esperança na A!J.. 
sembléia Nacional Constituinte, que elaboraria 
um documento que seria a panacéia que iria 
resolver todos os problemas nacionais; poste
riormente uma esperança ainda fugidia, mas 
ainda concreta, de o Presidente Samey fazer 
a1guma coisa na nova República, quando foi 
elaborada o Plano Ciuiãdo, e que quase todo 
mundo acreditou nele, e àquela época, se Sar
ney tivesse pedido uma coroa de rei, talvez 
a tivesse obtido, porque mais de 90% das pes
quisas indicavam o acerto de Samey -,diante 
dessas frustrações, o povo brasileiro passou 
a ·procurar· o desconhecido, o tnexistente, a 
ilusão. E a mídia, preparada por homens inteU
gentes, veio ocupar o espaço com essa o~tra 
panacéia que é a figura de um Governador 
que inventou o termo "marajá" para_ engrupir 
a consciência jurldica e política nacionais. A 
midia está obnubilando, diria até hipnotizando, 
ou, mais do que isso, ·anestesiando a cons· 
ciênda nacional. Para nosso pasmo~ ·as lide
ranças políticas estão sofrendo a mesma con· 
seqüência, e nãO poderia ser diferente, porque, 
cOmo eu dlsse, é um fenômeno inusitado do 
inconsciente _coletivo nacional, e os políticos 
brasileiros fazem parte, como indivíduos, des
se inconsciente coletivo, e estão agindo pela 
emocionalidaà~. abandonando o racional. Por 
isso chegamos a essa situação exdrúxula, de 
esse jovem falar em nome dos brasileiros, fa· 
zendo discriminação descabidas e racionais 
que n!o exprimem a indole democrática do 
povo brasileiro. Como Uder do PDT. expresso 
a minha solldariedade, a V. Ex" por seu pronun· 
ciarriento, e a minha solidariedade aos povos 
árabes, que têm sofr_ido muito com as intem
péries da natureza _e também com atas _de 
oUtras nações, neste momento em que V. Ex' 
externa a sua solidariedad~ àquele povo ami· 
go. Muito obrigado. 

O SR. JAMIL HADDAD- Eu é que agra
deço a V. EX', nobre Senador Mário Maia. 

T odes queremos que o Líbano volte ã ser 
um país livre. Para que isso ocorra, Srs. Sena
dores, há necessidade imediata da constitui· 
ção do estado palestino; pois os palestino6 
que estão no Líbano sofrem atualmente bar
baridades, e os próprios libaneses têm tido 
suas vidas ceifadas por uma guerra que nos 
deixa verdadeiramente contristados. 

Todos se recordam da chacina de Sabra 
e Shatila, quando foram mortas centenas de 
famílias palestinas, de jovens, de crianças. Eu 
Vi um filme a essse respeito. Esses palestinos 
foram atingidos por bombas napalm, ficaram 
com seus corpos completamente queimados, 
carbonizados. Como médico, ao ver aquele 
filme, me emocionei, porqtie não acreditava 
nem quero acreditar que um ser humano pos· 
sa agir dessa maneira contra outro ser huma
no. Por isso tenho lutado diutumamente em 
favor da paz no Oriente Médio. --

Quando vejo esse candidato à Presidência 
da RepúbUca insuftar a manutenção do status 
quo, que fará c:om que não haja paz no Oriente 
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Médio, não posso deiXar de vir a esta tribuna 
manifestar o meu repúdio pessoal e o dos 
representantes de países árabes que me pro
curaram, .extremamente revoltados com tal 
atitude. 

Agradeço a V.~. -riobre presidente, a opoi
tunidade que me deu de poder alongar-me 
wn pouco. Voltarei a este assunto em outra 
oportunidade, dependendo da evolução dos 
fatos. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR . . 
EDISON LOBÁO!YASESSÃODE9-8-89 
E QUE, ENTREGUE À REVJSÁO DO 
ORADOR, SERIA PUBUCADO POS1E-
RIORMEI'ITE. . 

OSR. EDISOI'ILOBÁO (PFL-MA Para 
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, a 
questão de ordem V. Ex' já decidiu, veio o 
requerimento e a palavra do emintente Sena
dor Maurício Corrêa. Ouanto ao adiamento, 
entendo que a questão já foi demasiadamente 
adiada. O nome do Dr. Wanderley Va{lin da 
Silva está posto ao exame do Senado há mais 
de 2 meses e não se conseguiu votar em ses
sões anteriores. Não podemos dilatar tempo 
indefinidamente, porque vamos acabar crian
do uma crise politica em tomo da indicação 
de um nome ao cargo de Vice-Govemador 
do Distrito Federal. 

Verifiquemos, agora, os argumentos do Se
nador fr\aurfcio Corr'êã. S. Ex! traz ao conheci
mento do Senado um papel apócrifo ... 

O Sr. Maurido Corrêa - Apócrifo, não! 
Está aqui o documento, passei-o à Mesa. 

O SR. EDISOI'I LOBÃO - V. Ex' leu 
um papel apócrifo, dizendo que não podia de
clarar a origem do mesmo ou seu autor. Em 
sequfda, passou às mãos do Presidente do 
Senado um documento, este, sim, oficial, mas 
não teve o cuidado de passar às mãOs de 
S. Ex' também a decisão do Conselho daquele 
dia e, sim, apenas o voto de um Conselheiro. 
Declara ainda que, naquela reunião do Conse
lho, a providência foi aprovada por maioria. 

Portanto, o Conselheiro mencionado foi derro
tado pela maioria. 

Ora Sr. Presidente, estamos habitUados a 
reuniões de colegiados. Aqui, o que estamos 
fazendo é uma reunião de colegiado. O Sena
dor Mauricio Corrêa ja declarou que votará 
contra a aprovação da indicação do Vice-Go
vemador, e, certamente, haverá inúmeros vo
tos a favor. 

Então, Isto é da natureza dos colegiados, 
uns votam a favor, outros votam contra. Nas 
nossas Comissões técnicas, todos os dias te
mos decisões tomadas por maioria, ou seja, 
alguns votam contra, outros, a favor. Diaria
mente acontece Isso. Foi o que ocorreu na 
reunião do Conselho à que S. EX' se tefere, 
dois ConseJheiros votaram "não" e diversos 
outrOs Conselheiros votaram "sim", aprovan
do a medida 

Não vi aqui o documento do Conselho que 
apro'/ou a medida condenada pelo Senador 
Mauricio Corrêa. Certamente nesse documen
to estariam as contra-razões daquilo que S. 
Ex' aqui alega 

Ora; sf. Presidente •. eu acho que se está 
faZendo wna inbiga política. PreciSamos deci
dir esta quesiao. Eu me recordo que, durante 
a Constituinte - e chamaria a atenção dos 
Srs. Senadores para isso -, havia um dispo
sitivo colocado no primeiro parecer do Rela~ 
tor-Getal da Constituinte, no Capitulo das Ine
legiUbaidades, dizendo que os candidatos que 
tivessem processo em andamento seriam 
considerados inelegíveis. Isto é um absurdo 
enonne, e o Relator deu-se conta disso, reti
rando esse dispositivo do seu projeto. O que 
se quer fazer aqui, agora, é muito mais do 
que isso. O Dr. Wanderley Valin da Silva não 
está sendo processado, que eu saiba, por na
da. No entanto, como há uma mençáo, wna 
citação, vamos, então, condenar o Vice-Go
vemador simplesmente porque está sendo 
mencionado em alguma coisa? 

Isto é o fim do mundo. Devemos decidir 
agora e de acordo com a nossa consciência. 
O Senador Maurício Corrêa votará contra, e 
nós votaremos a favor, Vamos decidir esta 
questão. 

CENIRO GRÁFICO -

ATO DO PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE SUPERVISÃO 

1'1• 1/89 

O Presidente do Conselho de Supervisáo 
do Centro Gráfico do Senado Federal, no uso 
de sua competênç_ia regulamentar e tendo em 
vista o clisposto rio § 29 do art. 21 do Ato 
da Comissão DiretOta n~ 10179 (Regulamento 
do CEQRAF), resolve: -

Art. 19 Os§§ 19 e 2~ do art. 4? do Ato 
n9 2, de 1986, do Conselho de Supervisão, 
passam a vigorar com a seguinte redação, 
renumerando-se para §§ 39 e 49 os atuais §§ 
2?e39: - - - --- -

''Art. 49 ···········~-..---"-----···--· 
·····§···i·;·-:;:p~rtíciPação fi;;~:;;do ser: 

vidor será calculada de acordo com os 
percentuais fiXados nas Tabelas constan
tes do Anexo a este Ato, e incidirão sobre 
o valor total das despesas realizadas. 

§ 2~ As despesas decorrentes do 
ªfendimento dos dependentes enumera
dos nos incisos VI e VIII do art. 9? do Ato 
da Coinissão Diretora n9 9, de 1986, ser.3:o 
pagas, de acordo com as Tabelas cons
tantes do Anexo a este Ato, até o limite 
máximo de 5.400 CH (Coeficiente de Ho· 
norário Médico), por ano, ficando o paga
mento do valor que exceder a esse limite 
sob a responsabilidade do servidor. 

§ ·3·················---------7= 
§ 49··········--·-------·----··--" 

Art. 2" Fica o Centro Gráfico aUtorizado 
a republicar o Ato rt' 2, de 1986, do ConseJho 
de Supervisão, com as alterações introduzidas 
por este Ato. 

Art. 3ç Este Ato entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Ari.. 4<> R.evogam-se as disposições em 
contrário. 

I Brasüia- DF, 19 de agosto de 1989.
Senador Mendes Canale, Presidente do Con
selho de Supervisão do CEGRAF. 
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LI -ABERTURA 

1.2- EXI'EDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Pre· 
sidente da República 

- N~ 174/89 (n~ 403/89, na origem), re
ferente à escolha do Sr. Júlio Gonçalves 
Sanchez, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplom-ata:;· para exercer ã fun
ção de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica da Guiné-Bissau. 

1.2.2-- Mensagem do Sr. Governa
dor do Distrito Federal 

- N" 69/89-DF (n" 59/89-GAG, na ori
gem), submetendo à deliberação do Sena
do Federal o Projeto de Lei do DF n·' 
38/89, que cria a Secre@ria do Meio Am
biente, Cíência e Tecnologia e dá outras 
providências. 

1.2.3 - Comunicação da Presidên
cia 

-Prazo para apresentaçâo de emendas 
ao Projeto de Lei do DF n~ 38/89, lido ante~ 
riormente. 

1.2.4 - Requerimentos 

-No 411/89, do Senador Mauricio Cor· 
rêa, solicitando a inclusão, em Ordem do 
Dia, do Projeto de Resolução n·' 201/88, 
que ·•ena· cargos em comiSsão do Grupo 
Direção e Assessoramento Superiores, na 
Subsecretaria de Comissões, e dá outras 
providências". 

- N" 412/89, do Senador Lourival Bap· 
tista, solicitando a transcrição nos Anais 
do Senado Federal, do pronunciamento 
do SenhoJ Presidente da República José_ 

SUMÁRIO 
Safuey, nO PaládQ do Planalto, durante a 

-Sessão Solene da instalção da COmissão 
Constitucional do Centenário da Repú· 
blica, no último dia 11 de_ agosto. 

1.2.5 --Com.unicação da Presidên~ 
ela 

- Têrmino, no dia 14 do corrente mês, 
do prazo de funcionamento da Comissão 
Especial, destinada a estudar a __ questão 
das perdas salariais dos trabalhadores e 
servidores públicos ocorridas-nos últimos 
dez anos. 

1.2.6- Discurso do Expedi~nte 

SENADOR fo1AURO BORGES - Posi· 
donamento_de S. Ex" como Relator da CP! 
dos Alimentos. 

SE/'IAJ:JOR JORGE BORNHAUSE!Y -· 
Cons_ideraçõe_s sobre projeto de lei de sua 
autoria, apresentado em sessão anterior, 
c[ue_dispõe sobre os objetivos da educação 
superior, estabelece critérios para a organi
zaçãO e fundonamento daS-universidades 
brasileiras e dá outras providências. 

SENADOR LETTE CHAVES - Faleci· 
menta do ex-Ministro Osvaldo Trigueiro. 

SE!YADOK !YABOR JU/'1/0R - Desen· 
volvimento da malha rodoviária amazônica 
como questão de soberania nacional. As
faltamente da BR·364.'Exclusão de re-cur~ 
sos orçamentários destinªdos a obr;:~s ro· 
doviárlas no Estado do· Acre, constantes 
no Projeto de Lei n~ 6/89-CN. 
· · SENADOR ALFREDO CAMPOS - CO' 
municando à Casa e ao Líder Ronan Tito, 
o seu desligamento do PMDB e a sua filia-

-- ç:ão ao PL 

1.2. 7 - Comunicação 
Do Serl8:dõr Jorge Bornhausen, que se 

ausentará do Pais, nos días 16, 17 e 18 · 
do corrente para viagem ao Uruguai. 

1.2.8 - Requerimentos 

-No 413/89, de autOria do .Sena.dor 
Fernando Henrique Cardoso outros Sena· 
dores, solicitando a_ prorrogação por mais 
15 dias do pr~o concedido à Comissão 
Especial destinada a examinar a questão 
da dlvida externa brasileira e avaliar as ra
zões que levara o Governo a swspender 
o pagamento dos encargos financeiros de~ 
la decorrentes. Aprovado. 

- N~ 414/89, de autofíã-dõ Senador Ju
tahy Magalhães, solicitando ao Poder Exe
cutivo informações que menciona. 

1.2.9 .,..... Comunicação da" Presidên· 
ela 

-Republicação da Resolução n'' 45/89 
em decorrência de erro gráfico. 

1.2.10- Comunicação 

Do Senador Alfredo Campos, referente 
ao seu desligamento da BariCãcta do Par: 
tido_ do Movimento Democrático Brasileiro 
e seu ingresso no Partido Liberal. 

1.3 -ORDEM DO OlA 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 39/86 
(n~ 6.777/85, na Casa de origem), que insti
tui o Programa Nacional de Minerais estra
tégicos e dá outras providências. Discus~ 
são encerrda, após parecer proferido pelo 
Senador Leite Chaves, deverido retomar 
à comissão competente em virtude de re· 

-- cebimento de emendas, tendo .Ysado da 
palavra o Senador Roberto ~mpos. 

-Projeto de Lei da Câmara -n~ 67/86 
(n~ 4.329/84, na Casa de Origem), que au
tórizã o-·_"MTfiistério da Agricultura a doar 
ao Município de Viçosã nO Ceará os iri-JC> 
veis que indica. Aprovado, após usar da 
palavra o Senador M~_u_!o Benevides. _A_ 
sanção. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA 
Diretor Administrativo 

· LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Di reter Adjunto 

-Projeto de Lei da Càmará -n" 47/88 
(n9 682/88, na Cas-a de origem), que proíbe 
a utilização de clorofluorcarbonetos como
propelentes em aerosol do tipo spray e_ 

dá outras providências. Discussão ehcerr~ 
da devendo retornar a comissão compe
tente em virtude do recebimento de emen
da" 

-Projeto de Lei da Câm-ara n~ 200(84 
(no 504/79, na Casa de origem), que diSpõe 
sobre a possibilidade de os-sindicatos de 
trabalhadores poderem reclamar em juízo, 
independentemente de mandado procura~ 
tório, adidonais de insalubridade e pericu· 
losidade, em benefício de seus associados. 
Dedarado prejudicado. Ao Arquivo. 

-Projeto· de Lei da Câmara n~ 202/84 
(n~ 1. 735/79, na Cada de origem), que dis
põe sobre o sistema previdenciário dos 
servideres municipais. Declarado prejudi
cado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara nc 210/84 
(n~ 522179, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo ao art. 489 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto~lei nc 5.452, de_ 1 ~ de maio_ de 
1943, parã perri1itii' a-i'e5cfSãõ do contrato 
de trabalho, sem ônus·para o empregado, 
durante o período do aviso prévio. Decla~ 
rado prejudicado. Ao Arquivo. 

1.3.1 -Discursos após a Ordem do 
dia 

SENADOR JUTAHY M4GALJiAES, pela 
ordem - Solici~ndo a· retificação do Re
querimento no 414, lido anteriormente. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO 00 SENAOO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NA.QONAL 
Impresso sob .a respons.ab•lld.ade dOI Meu do Senado Feder .ai 

ASSINATURAS 

Semestral NCz$ 9,32-

Exemplar Avulso .................... ~ ........... ~ •..•. NCz$ 0,06"" 
Tiragem. 2.200_~x:eri-lPiares. 

I " 

SENADORM4URÍaO CORRJ!:A, como 
Líder- Medida provisória a·ser encami· 
nhada ao Congresso Nacional, dispondo 

·-sobre a venda de imóveis da União situa
. dos"h6T5tstrito Fed~'>raL -- -

SEI"iADOR MÁRio fl-tAl.-1 -=. Correspon· 
ciências recebidas do Sindicato dos Em
pregados de E.StabelecimEintOs Bancários 

- e do Comitê de Défesa dO ·B-ancci do EStd~
do do ACre, sobre o IV Encontro Estadual 
da Classe. 

SENADOR FRANC!SCO.ROLLEM· 
BERG - Reformulação da _estrutura admi
nistrativa e financeira da universidade brasi
leira .Moção aprovada pelo Conselho Esta-· 
dual de Educação do Estado de Sergipe
de apoio a projeto de_ lei de autoria de 
S. E>:-: que dispõe sobre o ensino pago 
nas instituições federais de ensino superior 
por ãqueles qUe dispOem de recursos para 
cUstear seus estudOs. 

SENADORMARCONDES GADELHA
Comentários sobre o pronunCiamento do 
Senador Maurício Corr_êa feito ·na presente 
sessão, sobre a ven·da de imóveis da União 
situadõs iio Distrito Federãf. 

SENADOR NEYMARANHÁO-'- "Horn e· 
nagem-pâ·stu-rríã aO" lridustrial Armindo 
Moura. 

SENADOR JUTAHY M4GALHÀES -
111 anos da Gdade deJuazeiro e as reivin· 
dicações das lideranças locais entregues 
ao Presidente José Sarney quando da visita 
de S. Ex" ás obras de Xingó. 

SENADOR M4URO BENEV!DES-25• 
aniversário da instalação da Diocese de' 
Crateús - CE. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -
DescapítalizaÇãci da aviculturà catarinense 
da Região de Chapecó. 

1.3.2 - Designação da Ordem do 
Dia da próxima sessão 

IA-ENCERRAMENTO 

2- DISCORSO PRONUNCIADO 
EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador ÁureCi Mello, profe- -
rido na sessão de 7-8-89 

3-PORTARIA DO PRIMEIRO SE
CRETÁRIO DO SENADO FEDERAL. 
"- N' 38, de I 989" 

· 4- PORTARIAS DO DIRETOR· 
GERAL DO SENADO FEDERAL 

-N" 32 a 34, de I989" 

5-CENTRO DE INFORMÁTICA E 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO 
SENADO FEDERAL 

Ata de re.união do _Conselho c!e SUper
visão. 

6"-MESA DIRETORA 

7 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMIS-
SÕES PERMANENTES " " " 

Ata da 110\' Sessão, em 15 de agosto de 1989 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência dos Srs_ Iram Saraiva e Pompeu de Sousa 

BenevfdeS- Ca"i-Jos Alberto-Marcondes Ga· ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACIVIM-SE 
PRESEIYTES OS SRS. SEIYADORE& - -delha -Humberto Lucena -RaimUndo Ura 

ro Borges -lrapuan Costa Júnior- Pompeu 
de Sousa - Maurício Corrêa - Louremberg 
Nunes Rocha - Mendes Canale :--- Rachid 
Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite Cha
ves - José Richa - Jorge Bomhausen -:
Dirceu Can1eiro- Nelson Wedekln- CafloS -

Mário Maia - Nabor Júnior -Áureo Mel! o 
- Jarbas Passarinho - Alexandre CosW_ :
Edison Lobão- Chagas Rodrigues -Afonso 
Sancho --Cid Sabóia_ de Carvalho - Mauro 

- Marco Maciel - Ney Maranhão - João 
Lyra - T eotonio Vilela Filho - Lourival Bap~ 
tista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães -
Ruy Bacelar - Gerson Camata -João Cal
moo- Ronan Tito- Severo Gomes- Mau~ Chiarelli -JoSé-Fogaça. · 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- A lista de presença acusa o c_ompareci
mento de 41 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iilidámos nossos 
trabalho~·-

0 Sr. ]9 Secretário procederá à leitura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

Mensagem 
DO SENHOR PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA 
Submetendo à deliberação do Senado 

a escolha de nome indicado para função 
cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM N' 174, DE 1989 
(N' 403/89, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Se
nado Federal: 

De conformidade com o Artigo 52 (item 
IV) da Constituição, tenho a honra de submeter 
à aprovação de Vossas Excelências a escolha, 
que desejo fazer, do Senhor Júlio Gonçalves 
Sanchez, Ministro de Segunda Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República da 
Guiné-Bissau, nos termos dos Artigos 56 e 

. 58 do Regulamento de Pessoal do Serviço 
Exterior, baixado pelo Decreto no 93.325, de 
)9 de outubro de 1986. 

2. Os tnéiitOs do Ministro Júlio Gonçalves
Sanchez, que me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho dessa elevada função, cons~ 
tam da anexa informação ·do Ministério da-s 
Relações Exteriores. - -- - -

Brasma, 14 de agosto_de 1989.-JcséSar
ney. 

INFORMAÇÃO 
Cuniculum - Vltae: 

Ministro Júlio Gonçalves Sanchez 
Rio de janeiro/RJ, 20 de julho ·de 1930 

Filho de Luiz Sanchez e. Julieta GoriÇalveS San
chez 

Bacharel em Qências Jurídicas e Soc_ia{s, 
FND-UBIRJ 

Curso de Preparação à ·carreira de Diplo
mata, IRBr 

Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, 
IRBr 

Curso Especial de An_ál_is.e. _Ma,croe.{:QOÓmi
ca, IRBr 

A disposição da Escola de Guerra N~_val, 
1982/84 . . 

Terceiro Secretário, 20 de outubro de 1960 
Segundo Se_cretário, antigüidade, 15 de ou

tubro de 1964 
Primeiro Secretário •. mexecimento, 30 de 

dezembro de 1970 . 
Conselheiro, mereCimento, 1 o de janeiro de 

1973 
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 

17 de dezembro-de 1981 

Assistente do Chefe dã Divisão do Pessoal, 
1961/62 

Assistente do Chefe da Divisão de Progra
. mas para a Promoção Comercial, 1968/69 

AUxiliar do Secretário-Geral de Política Exte
rior, 1970 

Auxiliar do Chefe: do Departamento-Geral 
de Admlntstração, 197Qn1 

. Chefe da Divisão _da Ass.odação Latino-A
mericana de _integração, 1979/82 

Chefe, substituto, do Departamento de Or
ganismos Regionais Americanos, 1979/81 

Nova Iorque, Vice-Cõns.ul, 1962/64 _ 
_ Nova york, Cônsul-Adjunto, 1964/65 

Nova york, Encarregado, 1964/65 
Trieste, Encarregado, 1966 
Atenas, Segundq_S~çretário, 1 966fi?7 _ 
Montevidéu, Primeiro Secretário, 1971 
Montevidéu, En_c_arrega.do, 1971 
Roma, Primeiro Secretario, 1972n3 
Roma, Conselheiro, 1973175 
Uma, Conselheiro, 1975/77 
Los Angeles, Cónsul-Geral-Adjuryto,_ 

!977n9 
Frankfurt, Cônsul-Geral, 1985/89 
Adjunto do Presidente da Sociedade_ de 

Cônsules Estrangeiros, Nova Iorque, 1964 
Stand do Brasil na Feira de Zagreb, 1968 

(diretor) 
Comissão de Comércio com os Paises So

cialistas da Europa Oriental (Celeste), 1968 
e 1969 (secretário-e~éc:Utivo) 

Cqrrlissão Preparatória da participação do 
Brasil na "EXP0-70", Osaka, 1969 (SeCretá
rio-geral) 
--Membro da Parte Brasileira à ComiSsão Mis-

ta Brasil-Hungria, 19-69. · 
Comissão Nacional para Assuntos da Aladi, 

1979 ~)980 (secretário-executivo) 
_ C6rrlitiVa do S~nhor Ministro de EstadO das 

Relações Exteriores_à_Re_união de Consulta co
rnos Chanceleres dos Países Membros do Pac
to Andino, Lima, 1980 (membro) 

I e II Reuniões Negociadoras para Reestru
turação da Al.ALC, Caracas e 

Assunção, 1980 (delegado) 
XIX Conferência Extraordinária da ALALC, 

Acapulco; 1980 (delegado) 
Reunião de Ministros e Intergovernamental 

para assinatura do Tratado da Aladi, Monte
vidéu, 1980 (delegado) 

Ordeffi de Rio Branco, Comendador, Brasil 
Medalha do mérito Tamandaré, Brasil 
Medalha Comemorativa do Ceil1énário do 

Nascimento de Laura Müller 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial 
Ordem do Mérito-da República Italiana, Co

meridã.dor 
Oi"dem do Mérito da República do Peru, Co

mendador 
-o-Ministro Júlio. Gonçalves Sanchez_ se en

contia nesta data-no exercício de suas funções 
de Cônsul-Geral do Brasil em Frankfurt,. Repú
bliCa Federal da Alemanha. 

Secretaria de EStado- das Relações Exterio
res, de de 1989.-- Sergio Barbosa 
Seua Chefe .do Departamento do Serviço-Ex· 
terior. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional.) 

Mensagem 

Do Governador Distrito Federal sub
rrietendo à deUberaçáo do Senado projeto 
de lei 

MENSAGEM N• 69, de 1989-DF 
(n•59/89-GAG, na origem) 

Bra_silia, 14 de agosto de 1989 
- Senhor Presidefite: 

No uso da prerrogativa conferida: pelõ artigo 
39, inciSo I, da Resolução n~ 157, de 1988, 

do Senado Federal, temos a honra de encami
nhar a Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Lei, que cria a Secretaria do Meio Ambiente, 
ITencia e Tecnologia e dá outras providências. 

Graças aos cuidadosos estudos que desde: 
o irúcio nortearam a localização do- futuro qua
drilátero do Distrito Federal, sua situâção am
biental é bastante privilegiada, exigindo em 
contrapartida, cuidados redobrados para sua 
proteçãO. Está :SitUação especial deve-se a vá
rios fatores. Em primeiro, locallza-se no ponto 
de éiifufitrõ das três maiores bacias fluviais 
da América Latina, acontecimento que tem 
como marco, a presença de 3 lagoas naturais: 
Bonita, da Bacia do Prata, Formosa, da Bacia 
Amazónica, Feia, da Bacia do São Francisco, 
além do grande corredOr ecológico de águas 
emendadas, fenómeno único no mundo que 
liga as bacias do Amaz6nas e do Prata. Em 
segundo, por localizar-se na área central, no 
núcleo do grande cerrado brasileiro, que ocu
pa um quarto do território nacionaJ,_t_razendo 
ao DF grande representatividade do que existe 
de mais típico deste ecossistema. Erri terCeiro, 
esta região tem grande diversidade geológica 
e geográfica,_ e elevada densidãde de riachos 
e nasçeo~s ... _com grande diversidade de rique
ias de p-aisãg'eriS~ ecOssistemas e hãbitat.S. Em 
quarto, pOr localizar-se no melo da rota conti
nental T Qctmtins-Araguaia de migração de 
aves da América do Norte, Amazônia _e Cone 
da América do Sul, tornando-se um impor
tante refúgio, permanecendo aqui algumas 
aves por alguns meses e outras por apenas 
alguns dias ou semanas, até restabelecer for· 
ças para seguir jornada. 

Até 1970, havia no Distrito Federal uma 
política coerente com estes fatos, onde sedes
tarte a preocupação em pÍ"eservar ilhas de ve
getaçãoem estado nativo ao-redor das cidades 
que, além de servirem de refúgio de faúna 
e reserva genéti<:::a para estudos de incorpo
ração de suas riquezas_ao prOcesso produtivo, 
são os verdadeiros termostatos mantenedores 
da unidade do ar, muito mais que os tagõs 
artificiais, pois estes só realizam a evaporação, 
enquanto a vegetação nativa realiza com alta 
eficiência a evã:PQtranspiráção (evaporação + 
transpiração), jogando umidade no ar, for
mando nuvens e chuvas, .:).bastecendo o lençol 
freático que forma as nascentes. 

De 1970 em diante, inicio_u-se a. rápida ex
pansão da ocupação do cerrado pela agri
cultura extensiva de exportação, com o uso 
de tecnologias- imediatistas, sem a preocupa-
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ção com a manutenção da fertilidade dos se
tos e perenidade da vida, dos rios, da fauna 
e da flora. Por outro lado, a expansão urbana 
desordenada, fruto, de uma política d_e governo 
fracionada e_descontlnua, provocoi.rsérios da
nos ao meio ambiente, corn o surgimento de 
graves proc-essos ·e-rosivos, secagem âe ma· 
nanciais hídricos.-poluição por esgotos e pro
dutos químicos, poluição do ar, entre outros, 
trazendo preocupações que, devido aos pou
cos trinta anos de desenvolvimento do Distrito 
Federal, podem ser considerados preoc.uPan~ 
tes. Juntando-se a isto, temos o despertar 
mundial para os problemas ambientais, tudo 
isso aumentando consideravelmente a de
manda por uma eficiente estrutura que atenda 
aos diversos aspectos dessa questão. A nova 
Constituição é bastante clara ao tratar do as
sunto, incumbindo o poder público de várias 
tarefas, podendo ser destacadas, entre elas, 
a exigência de estudos prévios çle impacto 
ambiental em obras diversas; a criação de re
servas a áreas protegidas, sendo que o Distrito 
Federal já possui 70.000 hectares dessas· 
áreas, e com a iminência da passagem das 
APA do Descoberto e de São Bartolomeu para 
o âmbito estadual, chegaremos a um terço 
do território teoricamente protegido, a exigir 
vigilância, planos de manejo e ate:nção espe
cial; a promoção da educação ambiental e 
conscientização ecológica da população, em 
todos os níveis; a recupera~ão âe áreas degra
dadas por exploração económica indevida; e 
licenciamento de atividades e controle da po
luição, sendo que o Distrito Federal já possui 
1.800 indústrias, entre pequenas, médias e 
grandes. 

A ação do poder público para atender a 
estas exigências deve dirigir-se para o discipli
namento do processo de desenvolvimento, 
encaminhando-o para o que atualmente con
ceitua-se como "desenvolvimento sustenta
do" ou '·desenvolVimento--compatível com a 
manutenção da qualidade de vida". Esta" Visão 
permite um progresso harmónico, onde o 
crescimento económiCo reSpeita O valor intrín
seco dos ecossistemas naturais, procurando 
meios de utilizá-los, aliando-se à ciência e tec
nologia para a elaboração de processos cada 
vez mais eficientes de transformação e manU
fatura. encontrando soluções para os proble
mas diversos, como água, esgOto, extrativis
mo, perda da fertilidade dos solos, produti
vidade, reciclagem de resíduos, etc. Daí a im
portânda_da união da questão ambiental com 
a ciência_ e tecnologia. Na industrializaç8o, esta 
visão encaixa-s_e na chamada indústria de alta 
tecnologia, com as áreas de informática, bio
tecnologia, química fina e novos materiais. 
São_ indústrias altamente econômicas e lucra
tivas, em termos de aproveitamento de maté
ria-prima e energia, causando por isso um 
mínimo de poluição, que nada mais é do que 
o resíduo não aproveitado. Numa visão de de
senvolvimento sustentado, a industrialização 
do DF seria realizada em direção-a estas indús
trias, evitando as obsoletas indústrias de cha
rrUnés. 

Como já dissemos, grande parte dos proble
mas ambientais que presenciamos atualmen-

te riO Distrito Federar deve-se a uma total-de
sarticulação das ações neste campo, como 
diversos órgãos agindo por conta própria ou 
até inat!VCs, -com superposlção de furiçõeS, 
sem uma direção nos trabalhos. Com o surgi
mento da Coordenação de Assuntos do Meio 
Ambiente, em 1985, deu--se o primeiro pZisso 
objetivo do articulação das ações, reforçada 
em 1986 pela criação do Programa Especial 
do Meio Ambiente, Oência e Tecnologia e am
pliaÇão das competências da COAMA. trans
formando-a em Coordenação do Meio Am· 
biente, Oência e Tecnologia. No entanto, dian· 
te do crescimento da demanda e do caráter 
extraordinário desses órgãos, sem estrutura 
suficiE:nte em termos de recursos humanos 
e materiais, não tem havido uma resposta sa
tisfatória do poder público 2i realidade que se 
apresenta, situação que tende a agravar-se 
diante da sempre crescente responsabilidade 
frente às questões ambientais. Daí surge a ne
cessidade da criação de uma secretaria que 
se "denOmíflaf"â secretaria-do Meío Ambiente, 
Ciêóda e Tecnologia, à qual se subordinarão 
funções, atividades e órgãos responsáveis pela 
promoção de ações na área do meio ambiente 
e incentivo para promoção ao desenvolvimen
to da pesquisa, da ciência: e da Tecnologia 
Esse orgão contará com estrutura leve, desbu
rocratizada, mas com alta eficiência gerencial 
a fim de que possa desenvolv_er ações rápidas. 
principalmente coordenando-as. 

Para-execução das ações da Secretaria, cria
se o Instituto_ de __ Ecologia e Meio Ambiente 
(IEMAIDF) e tr.:i.nsforma-se o atual IT NDF em 

-- -lnstituto de Ciência e Tecnologia Clc:T/Df). 
Além destes_ institutos, será amp\íado o Bata
lhão de Polícia Florest{ll,_ em convênio Sema
tec/Secr_etaria de Segurança Pública, para que 
a secretaria conte _com pessoal suficiente para 
promover a vigilância ambiental. -

Na organização da secretaria e desses insti
tutos sel'ão aproveitados os recursos orça
mentáriOS, materiais e humarios dos órgãos 
hoje existentes nas estruturas da adminis
tração do Distrito Federal, responsáveis por 
ªtividades relacionadas com meio "ambiente. 
ciência e tecnologia. 

O Sec~etâri:; da Sematec, cargo criado em 
função da extinção de um cargo de Secretário 
Extr-aordinário, Criado pela Lei n? 7456, de 19 
de abril de 1986, supervisiOnará as atividades 
a serem des€nVoividas pelos dois institutos, 

estaóelec_endo suas diretrizes. 

Dessa-maneira, através desta coordenação 
_única, a ação de meio ambiente no DF ganha· 
rá contornos mais objetivos, evitando a super· 

-posição -de atividades ora existentes. Assim, 
preencheremos plenamente a necessidade 

: atual da implementação de uma política do 
Meio Ambiente, Ciência e Te<::nol6gia eficierite 
e objetiva, que traga-soluções aos problemas 
de desenvolvimento e manutenção da quali
dade de vida do DF. 

Pelas razões expostas, encare<::emos a apro
vação do presente projeto de Lei. -Joaquim 
Domingos Rorlz Coverriador do Distrito Fe~ 
dera!. 

PROJETO DE LEI DO DF N• 38, DE 1989 

Cria a Secretaria do meio Ambiente, 
O'encia e Tecnologia e dá outras právi
dências. 

O senado Federal decreta: 
Art. 1 ~ Fica criada e incluída na estrutura 

básica da administraÇão do Distrito Federal, 
a que se refere o artigo 1~ da Lei n~ 4.54!), 
de 1 O de dezembro de 1964, a Secretaria do 
Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia- (Se~ 
mate<:). 

Art. 2~ São funções da Secretaria do Meio 
Ambiente, Ciência e Te<::nologia: 
I- formular, coordenar e executar a política 

ambiental do Distrito Federal; 
11- exercer o poder de polícia ambiental, 

e proteger e preservar os recursos ambientais 
no âmbito do Distrito Federal; 

III- executar ação de conservação, fiscali
zação e proteção das bacias hidrográficas no 
DF, além do controle da poluição das águas; 

IV-propor a criação de unidades de con
servação, fiscalizar e executar o manejo am
biental nelas; 
V- desenvolver programas de prevenção 

à erosão e de proteção e preservação dos re
cursos da fauna e da flora; 

vr- promover a educação ambiental e a 
consdentização pública para a preserv_ação do 
ambiente; 

VIl ~estimular a execução de estudos e 
projetos que visem o aproveitamento econô
mico dqs recursos naturais do cerrado, privile
gia!1do as espécies da flora e da fauna nativas; 

VIII- promover estudos de pesquisas vi
sando o 4esenvolvimento de tecnologias con
tendo soluções ecologicamente equilibradas. 

Art. 39 Fica criado o cargo de natureza 
especial de Secretário do Meio Ambiente, 
Ciência e TecriOlogia, sendo, em cOnSeqüên
cia, extinto um dos cargos de Secretário Ex~ 
traordinário criado pela Lei n~ 7.4~6. de J9 
de abril de 1986. 

Art. 4~ Fica criado o Instituto de Ecologia 
e Meio Ambiente do Distrito Federal- (lema
DF), Vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, 
Oência e Tecnologia. 

Art. _5° Compete ao Instituto de Ecologia 
e Meio Ambierite do DistritO-Federal- (leina
DF), 

I- executar a Politica Ambiental do Distrito 
Federal; 

li-promover ·e-tobtdenar o desenvolvi
mento de pesquisas cientificas fundamentais 
e aplicadas, cãmvista ao equacionamento dos 
problemas ambientais e aplicação das solu
ções requeridas; 

III- realizar planos, programas, projetas e 
atividades de incentivo à proteção do meio 
ambiente no âmbito do Distrito Federal; 

IV- cooperar na formulação e execCJção 
da Po11tica Nacional do Meio Ambiente. 

Art. s~ O Instituto de Tecnologia Alterna
tiva do Distrito Federal-ITA/DF, OrgaOvincu
lado ao Gabinete GVil do Governador, passa 
a denominar-se Instituto de Oência e Tecno· 
logia do- Distrito Federal-ICT/DF, vinculan~ 
do-se à Secretaria do Meio Ambiente. Ciênda 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quarta-[eira 16 3871 

e Tecnologia, com as Sieguintes competên
cias: 
I- executar a Polítiç_a de Desenvolvimento 

Científico e Tecnolói~;jR:O"-do Distrito Federal; 
II- desenvolver pesquisas cientificas fun

damentais e aplicadas na área de ciência_ e 
tecnologia, bem como a otimizaç&o _tecnoló
gica de produtos, processos_e si_s_temas_, objeti
vando a melhoria e manutençãO do equilíbrio 
ecológico; 

m- realizar planos, programas, projetos e 
atividades de fomento_ ao desenvolvimento 
científico e tecnológico; 

IV- cooperar na formulação e execução 
de Polític:a NacLonal do Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. 

Art. 7" Aos órgãos de que tratam os arti
gos 4° e_6" é assegurado a condição _de relati
vamente autõnomos, sem prejuízo da audi
toria financeira a cargo ·ae órgãos próprios 
da Secretaria de Finanças, nos_ termos d9s 
parágrafos_}~ e 3", da Lei n~ 4.545, de 10 de 
dezembro de 1964. 

Art. &' Ficam extintos o Programa Espe
cial do Meio Ambiente, Clência e Tecnologia, 
criado pelo Decreto n" 9.829, de23 de outubro 
de 198_6 e a Coordenação do meio Ambiente, 
Oência e T ecnología (Coam.;t), criada pelo De
creto n~ 8.861, de 28 de agosto de 1985. 

Parágrafo único. A extinção do Programa 
e da Coama ~:eferidos neste artigo não implica 
na extinção das funções dos Grupos de Díre
ção e Assessoramento Superiores e Direção 
e Assistência Intermediária _él_ eles alocados, 
que serão redistribuídas na forma do § _1•, qo 
artigo 10, desta lei. 

Art. 9' Das alterações procedidas nos_ ~er
mos desta lei, resultarão,_a transferência de 
unidades orgânicas atualmente integrantes 
das estruturas de .órgãos da administração di
reta do Distrito Fe_dera_\ para a estrutura da 
nova secretaria. _ 

Art. 10. O governador do Distrito Federal, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, a_contar Ça 
publicação desta _lei, baix.:irã dec-retos apro
vando os Regimentos da Sematec/lema e do 
ICf/DF, de acordo coin o estabelecido nesta 
lei e especialmente: - ""' 
I- nominando unidades_ orgânicas; 
n- detalhando competência e atribuições 

em observância ao que dispõe os qrgitos 2°, 
59 e 6~; - --- -· 

UI- estabelecendo requisitos necessários 
para o provimento dª_::i __ fimç.ões_çQrnpatíveis 
com o previsto nos incisos anteriores. 

§ 1 o É delegada ao governador do Distrito 
Federal competência para transformar, dar 
nova denominaç_?IQ, redistnb1.,1ir,· reduzir sín1-
boJo ou código de _ funçõe_s dos grupos de 
Direção e Assessorqrnento S\..lpériores e Dire
ção·e Assistência Intermediária, a fim de aten
der às novas estruturas dos órgãos de que 
trata esta lei. 

§ 29 Ü1fatos decorrentes da presente dele-_ 
gação- não poderão acarretar acréscimo de 
despesa. 

Art. 11. Os recurSos orçamentários, ma
teriais e humanos existenteS_ nas Unidades ex
tintas em decon:ê_nçia desta I~ se_r:.§:o transfe
ridos para a Secreta_ríc, do Meio_ Ambiente, 

Oênda é Tecnologia (Sematec-DF), para o 
instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Dis
trito Federal- (lema-DF) e para o lnstítuto 
de Ci_ênçia e T ecnologí_a do Distrito Federal 
- ICT/DF, obedecidas as normas legais apli
cáveis às espécies e às peculiaridades de cada 
órgão. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

(À Comíssào do Dístríto FecJ.er.aJ.) __ 

···O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
._ Do _Expediente lido, consta o ('roje_tQ de 
Leí do DF n~ 38, de 1989, que nos termos 
da Resolução n9 157, de 1988, .será_çlespa
chado à Comissão do Distrito Federal, ond_e 
Poderá receber emendas, após publicado e 
distribuído em aVl.llsos, pelo prazo de 5_ dias 
útels. 

O SR. PESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
--Sõbre·a mesa, r-equerimento que vai ser 
lido pelo Sr. 1 Q $.ecretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 411, DE 1989 
Nos termos do art 172, inCisa I do Regi

mento Interno, requeiro a inclusão, em Ordem 
do Dia, do Projeto de Resolução no 201 .• de 
1988, que "Cria Cai'Qcis em ComiSsãO do Gru
po Direção e Assessoramento Superiores, 11_a 
Subsecretaria de _Comissões, e dá outras pro
vidêndas" cujo prazo, na Comissão Óiretora 
já se acha esgotado. _ _ __ _ _ 

Saia da_s se~i$ões, -14:_9e àgosto de 1989. 
-Senador Maurício Çorrêa, Líder _do PDT. 

a· sR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-O reqúEirimento que acaba de ser lido será 
publiéadô e· incluído em Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art 255, ítem (J, letra 
c, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
- peJO Sr. 1 o Secretário. - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 412, de 1989 

Senhor Presidente 
Nos termos do art. 21 O, do Regímento Inter

no, reqi.ú~iro a tianscrição nos Anais do S~na
do F"e-deral, do pronunciamento do Senhor 
Presidente José Samey, no Piá cio do Plan~to, 
durante a Sessão Solene de instalação da Co
missão Constitucional do Centenário da RepúK 
blic~J. no último dia 11 de agosto. - -

Saia das sess6es, 15 de agosto de 1'989. 
-.Senador Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- 0 0 requerimento lido será Sl-ibmetido ao 
exame da Comissão Diretora- antes de sua in
clusão em Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou"sã) 
--A Presidência comunica ao Plenário, que 
~ encerrou ontem, dia 14 de agosto, o prazo 
de funcionamento da Comissao EsPecial cria
da pelo Requerimento n? 20, de 1989, desti
nado a estudar a questão -das perdas salariais 
dos trabalhadores e servidores públicos ocor-

ridas nos últimos 1 O alio"S, sem Que a· referida 
Çomissao é"ricamin_I:tasse à Mesa, para pu]?li
caçãO, o telãtório e a conclusão de seus traba
lhos. 

Há oradOres iriscrit.Os: 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 

Borges. 

. O SR. MAURO BORGES (PDC - GO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
no final da semana passada, o Ministro da 
Agricultura, Íris Rezende Machado, dirigiu car
ta aõ Senador Nelson Carneiro, Presidente do 
Senado,Jevantando suspeição da minha con
duta como Relator da Comiss~o de Impor
tação de Alimentos, dizendo que sou seu ini
miga pessoal e pedindo para ser julgado pelo 
Plenário do Senado e não par essa Comissão. 

Creio que é do meu dever esclarecer que, 
desde muitos anos, eu e _o Ministro da Agri
cultura Íris Rezende Machado, somos adver
sários políticos; porém, jamais o considerei 
meu .inimigo pessoal. T adas as nossas diver
gências têm origem na sua ação político-ad
ministrativa e_ nada de caráter pessoal. 

Quem conhece meu passado e_ minha con
duta como Senador, não pode crer que me 
valha da condição de Relator para agredir o 
Ministro fris Rezende Machado; pelo contrário, 
f!Q_ momento em que o_ Sr. Ministro foi depor 
na CPl, pedi ao seu Presidente, Senador Dirceu 
Cari)eiro, deSignasse Outro" Senador para in
-quirir a· Sr:--Mlnistro, pois tenho com S. EX" 
notórias incompatibilidades políticas. Fui aten
djç{Q_ pelo Sr. Presidente da Co_niísSão, qUe 
deSíQnOU Outro Relator. Se- eu tivesse alguma 
ygritade, Se_ quisesse utilizar- a minha função, 
-eSSe seria Um rri:Oi-nento rriUito oportuno. Não 
o fiZ, exatamente num excesso de conside
ração pela nossa condição de adversários polí
ticos. 

Não fiZ nenhuma declaração a jornais -quan
to a fris Rezende Machado, com relação à im
p-ortação de alimentos, a essa CP! da qual_sou 
Relator. Lamento que o Sr. Ministro fris Rezen
de Machado tenha usado esse expediente co
mo defesa préVia, levantando suspeição sobre 
a minha aç:ão. 

Não farei outros comentários no momento, 
até que a Comissão examine o parecer do 
Relator. Na verdade, uma defesa bem feita, 
calcada em ratos sólidos, não precisa levantar 
suspeição de ninguém; Basta ater-se exclusi
vamente aos f~tos e não precisa contar coisas 
do seu passado e outras atividades. que nada 
têm __ a y~r çQ_m_ a CPI. 
- Portanto, Sr. Presidente, ficaria grato que 

V. EX e os demais Senadores <;onsiderassem 
muito bem este a~pecto. J~f!'Jais seria capaz 
de usar üin c-argo desse tipo para expãndir 
qualquer ãnimosidade contra quem quer que 
Sejã:Todos pOdem estar absolutamente cer
tos de qú.e, não só eU como Relator, mas todOs 
os demais membros da Comissão, como o 
seu Presidente, têm agido e agirão com áDso
luta.eqüidade, com absoluta correç:ão, jamais 
se valendo dessa condição para ferir quem 
quer que seja. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muitó bem! 
Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge 
Bomhausen. 

O SR. JORGE BORNHAUSEI'! (PFL
se. Pronuncia o seguínte discurso. Sem revi~ 
são do orador.)-=- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, no dia 4 de agosto, apresentei projeto 
de lei ao Senado Federal com o objetivo de 
estabelecer critérios para a organização e fun
cionamento das universidades brasileiras e 
dispor sobre a educação superior. 

A intenção do exame dessa matéria, de for
ma singular, antes mesmo da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, teve em vista a neces
sidade de se estabelecer, de imediato, o prin
cipio constitucional que determinou a autono
mia didático-científico-administrativa e de 
gestão financeira das universidades brasilei
ras. 

Recentes acontecimentos ·na- Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e na Universidade 
de Brasília, por ocasião da escolha dos seus 
respectivos reitores, demonstram, inequivoca
mente, a necessidade do estabelecimento 
imediato da vigência desta autonomia. 

O projeto consagra, no art. 1 ~. o que fol 
previsto na Constituição qUanto- à pluralidade. 
Assim é que estabelece: 

"O .ensinO superior tem potObje· 
tivo a formação proftSSional e a capad
tação para o trabalho intelectual e a 
pesquisa em todos os campos do sa
ber, e será ministrado, respeitada a plu
ralidade de idéias e de concepções pe
dagógicas em universidades e outros 
etabeledmentos organizados para_ esse 
fim, como instituições de Direito Públi
co e Direito Privado." 

o projeto, também, ao salientar a existência 
de um sistema superior de educação diversifi
cado, ao reconhecer esta situação, inclusive 
em função do desempenho de unidades isola
das da melhor qualidade, procura evitar o esta
belecimento, a priori, de uma hierarquia des
necessária, que, se criada, estabeleceria a co
nhecida tendência para a multiplicação das 
universidades. 

Procura o projeto, de forma clara, deter
minar a competência do Conselho Federal de 
Educação, no que diz respeito ao ensino supe
rior e também às delegações indispensáveis 
de competência aos Conselhos Estaduais. 

Entendo, todavia, que os dois princípios 
mais importantes e inovadores do projeto 
apresentado e, neste momento, em exame 
nesta Casa, são, sem dúvida alguma, a avalia
ção e o tipo de escolha do dirigente máximo 
das universidades e dos estabelecimentos su
periores de ensino oficial. 

Na oportunidade em que dirigi o Ministério 
da Educação, procurei, jUnto_ ao Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras, sempre 
defender a necessidade da avaliação do de
sempenho públfco do ensino superior brasi
leiro. 

Sem dúvida alguma, as nossas universida
des e estabelecimentos de ensino superior 
apresentam grandes deficiências, mas tam-

bêm cursos de excelência e de qualidade ine-
gáveis. _ 

É preciso, pois, estabelecer-se o prindpio 
legal da avaliação, para podermos ter uma 
radiografia exata do ensino superior no Brasil 
e podermos, através desse instrumento, me
lhorar a qualidade tão necessária à pesqujsa 
e ao desenvolvimento tecnológico. 

Portanto, a obrigatoriedade da avaliação do 
desempenho do ensino superior oficial, feita 
pelo Poder Público e pela comunidade acadê
mica, é _condição indispensável para encon
trarmos o caminho desejado_para a eficiência 
e-a qUalidade na univerSidade brasileira. 

Por isso, com intensídade, friso a neces
sidade da avaliação~-assim como entendo que 
a autonomia, ao afastar a decisão do Poder 
Executivo no processo de escolha dos dirigen
tes maiores das universidades e dos estabele
cimentos de ensino superior, tem que neces
sariamente ser enquadrada em parâmetros 
claros. _ _ -

Assim, o projeto prevê que, qualquer que 
seja o tipo de escolha do dirigente maior de 
uma universidade ou de um estabelecimento 
de ensino superior oficial, ele, que, em função 
da autonomia, não irá mais à decisão do Poder 
Executivo federal, estadual ou municipal, terá 
qUe dar,,nO_Estatuto_ ou na própfia lei criadora, 
a Prevalência para o voto dos docentes. 

É evidente que a universidade é uma casa 
do saber. Por isso mesmo, não podemos que
rer ericontrar um caminho de eficiência, de 
qualidade e de desenvolvimento da ·universi
dade se não respeitarmos essa casa do saber, 
dando a prevalência sempre à opinião dos 
docentes. Ao consagrar a autonomi~_determi
nada pela Constituição Federai, incluúnos es
se dispositivo com· a intenção de evitar os 
acontecimentos vividos recentemente na Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro e na Uni
versidade de Brasilia. 

Chegou o momento do estabelecimento 
dessa norma. Por isso, ao apresentar um pro
jeto sobre a universidade brasileira e sobre 
as entidades superiores de ensino, agradeço 

- a colaboração aos eminentes companheiros 
da minha época de Ministério, especialmente 
aO Prof. Ciiltra, qUe foi Secretário~Geral Ac:ljun
to e o Prof. Édison Machado, que dir!giu ·a 
CAPS por muitos anos e que hoje é o dirigente 
da Secretaria de Ensino SuperiOr. Esses Com
panheiros. com os seus conhecimentos e suas 
experiências, nos ajudaram_ a preparar esse 
projeto, que espero mereça a atenção, o _estu
do e o exame do Egrégio Senado Federal. 

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

O_SER. PRESIDENtE (Pompeu de Sou
sa) -_O Presidente, eventualmente em exer
cido nesta sessão, congratula-se com V. Ex~ .• 
Colega que so_u, como Professor universitário, 
pelo conteúdo de seu projeto, que, embora 
não o_tenha lido ainda, calculo, pelo enunciado 
do seu discurso, será benéfico à universidade 
brasileira. 

COncedo a palavra ao nobre Senador Leite 
Chave_s. 

O SR. LEITE CHA w;s PRONÚNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE}, REW· 
540 DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO 
POSTERIORMENTE. .. 

Durante o discurso do Sr. Leite Chaves, 
o Sr. Pompeu de- Sousa - 3~ &cretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Iram Saraíva, I~ Vi ce-Pre
sidente. 

O -SR. PREsiDENTE {_Iram -Saraiva) _:_ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnlor. 

O SR. NABOR JÚI'IJOR (PMDB - AC. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- _Sr. !?resi
dente, Srs. Senadores, as Imensas dificuldades 
vividas hoje pelo Brasil encontram ainda maio
res reflexos negativos no garroteamento da
queles programas indispensáveis ao progres
so e à integração de suas regiões, tão-disper
sas e territorialmente portentosas. 

Na .Amazônia, esses problemas assumem 
as dimensões de seu próprio território físico. 

Até mesmo os çompromfssos mais sagra
dos, assumidos em praça pública, cara a cara 
com os cidadãos, até mesmo as palavras em 
que a honra está empenhada não encontram 
cumprimento:Até mesmo, Sr. Presidente, em 
situações que colocam sob risco a soberania 
nacional. 

O-desenvolvimento da malha rodoviária 
amazónica, na realidade, é fundamentalmente 
isso: uma qUeStão de soberania nacional, a 
perspectiva da ocupação sistemática e contro
lada de vastidões fundiárias que - se assim 
não for feito - certamente cairão, mais cedo 
ou mais tarde, nas garras das grandes potên
cias e dos poderosos grupos multicontinentais 
que buscam soluções para seus próprios dile
mas demográficos. 

O extremo Noroeste do País, onde está loca
lizado o meu Estado do Acre, é quem mais 
sofre com- tudo isso. 

O asfaltamento ·da BR-364, a implantação 
defmitiva da BR-317 e a recuperação das rodo
vias já existentes são compromissos antigos, 
formal e solenemente assumidos pelo saudo
so Presidente Tancredo Neves e pelo atual 
Presidente José Sarney. Ambos asseguraram 
que, até o final do atual período gov_emamen- _ 
tal, sería rompida a barreira histórjca que Isola 
os acreanos dos_ demais brasileiros, 

o _que se vê, todavia, é justamente _o _oposto; 
as obras se encontram praticamente parali
sadas, com a desaUvação progressiva e irre
versíVel das equipes ali instaladas. Nem mes
mo trabalhos de preservação do leito atual 
vêm sendo feitos, o que provoca a degradação 
acelerada das condições de tráfego --isso 
agpra, no chamado "verão"'. Imaginem como 
ficará quando desabarem as tempestades do 
período "invernoso"! 

As últimas esperanças de verem cumpridos 
os compromissos do Governo com a região 
definham a cada dia. Toda notícia sobre "con
tenção de despesas", "corte nos gastos públi
cos" ou a pretensa "austeridade" traz a certeza 
de que_ nenhuma exceção será aberta para 
a Amazônia e para o Acre. E o desdobramento 
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dos fatos, logo, incumbe-se de confirmar esse 
temor; os mesmos jornais, prontamente, es~ 
tampam o tratamento privilegiado para as de
mais regiões, beneficiadas por medidas espe
ciais e extraordinárias, para escapar das restri-
ções. ~ 

Estamos às vésperas-da apreciação de pro
jeto que contempla diversos Estados ço_m do
tações extra-orçamentárias, para reforço de 
programas e contingências emetgenciais. 
Não me anima, como jamais me animou na 
vida pública, qualquer intuito menos nobre; 
não é inveja, cobiça ou despeito ·que me leva 
a protestar contr~-a desigualdade_ n_a distri
buição desses recu~os -o' provavelmente a 
última de grande vulto no presente exercício 
financ_eiro. --

Vejamos, todavia, o que está sendo propos~ 
to: para o glorioso Maranhão, mais de NCz$ 
200 rililhões; para Minas Gerais, NC:z.$ 18,3 
milhões; para praticamente_ todos os Estados, 
dotações de_valqres variávets. 

Para o Acre, zero._ É o único E~tado absolu
tamente excluído dessa UTI fillªilceírªr 

Nem um centavo para ajudar a çlimihuir 
os imensos problemas daqueLa distante e 
abandonada região, nem um alento, nem umª 
perspectiva de curop-rimento dos compromis
sos e das promessas solenemente reite~adas 
ao povo acreano. . 

Estou recebendo dramá~ico_ telegrama ·do 
Governador Flaviano Melo, em que o Acre re
clama a indl.l_sãQd_g reçl.!r::;;qs~Ú)ím_o?.,haque; 
tas dotações, para que se reative:rn_ as çQras 
de pavimentação da BR-364. ~. -Q:" çopra_ Q 
mínimo indiSpehsável, NCz$ 96_n)il)lõ«;s.,?eTD 
o que o próximo período de chuvaS: será tene
broso para a economia e as condições ?e 
vida no Estado. 

Diz o nobre Governador do Acre, éni su~ 
mensagem: 

"Esses recursQ.S: estavam previstos pa
ra constar mas fo.tam exçluídos inexplica
velmente, a despeito de a bancada federal 
de meu estado apoiá~los em sua_ pleni-
tude." · 

Acentua o GoVernador Flaviano Melo q_ue 
"a irrlpo-rtãnda dessa rQdovi~ para o 

País, em especial para o Estado -do Acre, 
é afgo que sempre mereceu e contínuará 
merecendo todo o nosso empenho e_ o 
apoio de V. Ex' que, certamente, não falla
rá. Minha luta ê a luta de um povo que 
a continuará incansavelmente, na busca 
de melhores dias, rn~lhores cqndições de. 
vida e aperfeiçoamento de condições pa
ra o desenvolvimento sócio-etonômico 
e cultural do E~tado que, já neste estágio, 
represent~ multo ao nosso País.'' 

O Governador acreàno denuncia, ainda, que 
até agora não c:hegou à região qualquer bene· 
fi cio decorr.ente _do selo-pedágio, "apesar de 
suas carências". 

A situação é gfave e, perdoeffi-me V. Ex:'s 
a ênfàse, agrava-se a cada dia, a cada ;,o_ra, 
a cada minuto de abandono crescente_!._ 

A hora ê de união em torno do E_stado do 
Acre, do Brasil e c;le tucJ.o o que busCair1os 
com nossa dedica_ção à vida públiça. Não se 

__ trata de uma reivindjcÇJ.ç:ão regional_ ou paro
-QUial, mas, repito, a causa é de SOberania na~ 
cional; é de sobrevivên<:ia biológjca e cívica 
de toda uma população, que não mais pode 

_ .--SUportar o menosprezo_ com que ê tratada. 
__ Concluo1 Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
conclamando to.dos à reflexão sobre o grave 
quadro que se expõe e que exige uma tomada 

. responsável de consc_i~n,cia, para que as injus
tiças_ não .se agravem, o abandoi!o não_ cause 
a revolta incontrplçlve_l. e o trataméf)tó cjesig_ual 
não provoque_descr~ito ainçla maior no poyo, 
o qual, hoj~. já não :vê con:t o .de~ejáyel respeito 
é;!_ação. polític<;>-gove_rnamental. 

Para evitar_ tudo isso, .é preciso coragem, 
ê preciso determinação, é preciso lucidez. Vir
tudes.que e;:;ta Casa e 9 Congresso Nac~onal 
sempre mostraram nas Tl)ais séria~ e gravos~s 
situâçq_es dã_ História do Bra:;;il. E, certament~. 
_r@o faltarão neste momento. 

Sr. Presidente, (Muito bem!) 

() SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Concedo a palavra aq oobre Senador Alfredo 
CampOs, para breve c.:omunk:ação. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB -
MG. Para breve comunicação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
sSolicitei esta bi_e_ve· comunicação para ler 
aqui, no Plenário; dois oficias: um, que dirijo 
ao Presidente desta_ Casa; e outro, ao meu 
Uder, Senador Ronan Tito. 

Ao Sr. Presidente da Casa dirijo o seguinte 
oficio: 

Of. no 70/89 
Brasília, 15 de agosto de 1989 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Nelson Carneiro 
Digníssimo Presidente do Senado Fede
cal 

··Nesta 
Senhor Presidente, 
Nos termos do Art. 7"-' § 4Q, do Regi· 

menta Intemo, comunico à Mesa do Se
nadá Feder8I que,_·a partir de hoje, de\igO~ 
me da Bancadá do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, ao rnesrno tem

. po em que ingresso nos quadros do Par
tido Liberal. 

·Ao ensejo, renovo-lhe meus prot;Stos 
-de consideração e apreço. - Nfredo 

ClJmpO$_ 

Ao nobre Senador Ronan Tito dirijo a se
guinte ca_rtA~ 

Brasília,_15 de_ agoSto de 19~.9 

EJ<in• Sr. 
-Senador Ronan_Titu 

DD. Uder do PMDB no Senado Federal 
Brasília-DF 

Prezado Uder, 
O momento político-partidário do nos

··so País está a requerer uma profunda r~ 
flexão . 
. .. D~sde a _posse- dos eleitos, em 1 9~7 
já se esperavam as necessãrTaS acõliio
dações partidárias, de modo que Se aes· 
corti_nasse um horizonte mais nltido, ca· 
paz de definir um quadro de participação 
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po!ítka efetivamente harmonizado com 
os princípios ideológicos de cada um. 

Isso ocorreu com maior _intensidade 
ainda durante _o_s _tr<J_b_alb_o_s constituintes, 
quando urna nova fisionomia passou a 
caracterizar principalmente o Legilsativo 
Federal. 

o momento é, pois, de redefiniÇão e 
de reorganização. _ _ 

É fuStariiEinte erri virtuâe deSse amplo 
quadro que me dirijo a meus companhei
ros de bancada, p-odntermédio de V. Ex~. 
no se"ntido de comUnicar-lhes meu desli
gamento dó-PartidO- do-Movlmehto De
mOCrátiCo Brasileiro, agremiação à qual 
dediqueT anos da i"ninha--Vida pública, e 
que me traz as mais gratas recordações 
de_ exaustiva atuação política na busca 
dos rumos democráticos para o nosso 
País. 

Milite.i no PMDB com a conVicção de 
eStar contribuindo para o atendime-nto 
dos anseios da sociedade brasileira. 

Não ê, portanto, CoiTiiTiã"goa, que deixo 
o Partido. Ml.lito menos por-desprezar seu 
pasSado-de lutas reconhecidamente deci
sivas parcr--a normalização democrática. 
· Nesse conjufitó de- redefinições,· minha 
TãrffiãÇão liberal impõe-m-e unia deCisão 
consciente, fruto de exaustivas refle-1:1,ões. 
encaminhando~me para um novo Parti
do, organizãdo em 'plena cOnscíêricia 
com os ideais de uma Nac;ão em busca 
do progresso harmonizado corn ·o Rem
estar social. 

Alio-me ao Partido Liberal na certeza 
de, nele, poder representar os ansetoS do 
povo brasileiro de reencontrar-se com a 
grandiosa destinação que lhe reservou a 
História. 

Filio-me ao Partido Liberei! P"ara aCom
panhar, de perto, em inegável sintonia, 
a caminhada de Guilherme Afif Domin
gos ruhlCi à Presidência da República, por 
sua proposta de GovernO estribada na 
modernidade, na auteridade, na serieda
de e 'nã:<:Ompetência admin_istr_ªtiva; valo
res indispensáveis à reorganização do Es
tado nacional voltado para o seu futuro_. 
-Filio-me ao Partido LiberaL tambêm 
para me irmanar a meu ex-Reitor_. Profés
sof Aluísio Pimenta, uma das maiores re
servas de dignidade que Minas Gerais pô-

---de oferecer ao Brasil. -
Fil_io~me, finalmente, ao Partido Liberal, 

para fazer justi9a a meus ideais e à minha 
conviCção de poder ver País destacado 
no cenário das demais Nações _que con
segUiram o progresso e a ·paz soda!. 

Fica, no entanto, junto a meus ex-com
pahhe'iros de Bancada, a certeza de que 
continuaremos_ unidos. _em prol da gran· 
deza do Senado Fecteré!l e do Legislativo 
br"asiJéirQ, _ 

A V. Ex~. Senador Ronan TitO, não_ Po
deria de~r-de- cumprimentá-lO por- sua 
liderança sempre ComproTnissada com 
os interesses do PMDB e. ao mesmo ttam
·po, agradecer-lhe pela distinção com -que 
sempre me honi-Ou. - --
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Ao ensejo, permita-me renovar-lhe Se
nhor Uder, meus protestos de con~ide
ração e apreço. 

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

COMPARECEM 111A!S OS SRS.SEflAJ)I:JC 
RES, 

Carlos De'Carli- João Menezes- Moisês 
Abrão - Carlos Patrocínio-- Antonio Luiz 
Maya - Hugo Napoleão - José Agripino -
Divaldo Suruagy - FranciSCo Rolle:mberg -
José lgnácio Ferreira -Itamar Franco- Al
fredo Campos-Fernando Henrique Cardoso 
-Iram Saraiva - Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Iram SafciiVa)- So
bre a mesa, comunlcaçào que será lida pelo 
Sr. 1" Secretário. -

É lida a seguinte 
Of. 164/89-Gab/JborBBiasilia, 14 de agosto 
de 1989 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exc~ 

lência, de acordo com o disposto no art. 39, 
alínea "a", do Regimento Interno, que me au
sentarei do País, nos dias 16, 17 e 18 do cor
rente para viagem ao .Uruguai, para participar 
de ciclo de palestras. 

Na oportunidade, transmito a Vossa Exce
lência meus cumprimentos cordiaiS. -Sena
dor Jorge Konder Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O 
expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva)- So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 ~ Secretário. 

É üdo e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 413, DE 1989 

Requeremos, na qualidade de Membros da 
Comissão Especial "destinada- ã- examinar a 
questão da dívida externa brasileira e avaliar 
as razões que levaram o governo a suspender 
o pagamento dos encargos financeiros dela 
decorrentes, nos planos externo e interno", 
fundamentados no § 1 ~ do arl 77 do Regi
mento Interno do Senado Federal a prorro
gação por mais 15 (quinze) dias do prazo con
cedido a esta Comissão que se encerrará dia 
15 de agosto próximo. 
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1989.
Senador Fernando HenriqUe CardOSo - Se
nador Carlos Chiare/li -Senador Itamar Fran
co -Senador Raimundo Lira- Senador Lei
teChaves. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Aprovado o requerimento, fica prorrogado o
prazo da Comissão pelo tempo solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (fram S8raiva)- So
bre a mes~. requerimento que será üdo pelo 
Sr. I~ Secretârio. _ _ -_ _ 

É lido o ·seguinte 

REQUERIMENTO N• 414, DE 1989 

Nos termos do disposto no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, combinado 
com o previsto no art 50, § 2"' da ·constitUção 

, FedeTaC reQueiro se)a encaminhado ao Minis
tro de Estado da Previdência e Assistência So
cial o PreSente RequerimentO, com vistas às 

-informações sobre as seguintes questões: 
1. Quais os 1.000 (mil) maiores devedores 

da Previdência Social (lAPAS) a nível federal, 
distin-guindo os inadimplentes, dos devedores 
com "Sua- situaÇão regulariZada. -

2. Quais os 20 (vinte) maiores devedores 
daquele órgãO, em cada Estado, distinguindo 
os inadimplerites, dos devedores com sua si
tuação regularizada. 

3. QUal o mo_ntante corrigido do débito 
global à data da resposta? 

Justificação 

A Previdência brasileira se constitui num pa
trimônio çle incomensurável relevo social. Seu 
COrrij)lexo edifício, montando -a partir dos mo
delos europeus do século XIX, sofreu. ao longo 
do tempo, um bem sucedido processo de 
aperfeiçoamento que culminou com a c-onsti
tuiÇãO do Sinpas. A relativa" ampliação das co
berturas previdenciáfiãS" previstas na ãtual Car
ta Magna tEim, aparentemente, agravado a cro
nicamente deficiente coildição financeira do 
-sistema previdendário estatal Tal agravamen
to tem delineado a inviabilização operáclonal 
da Previdência Social. Como é do nosso co· 
nhecimento a existência de uma gigantesca 
dívida pública e privada para com o Sinpas, 
achamos mandatário que o Congresso Nacio
nal, legítimo defensor dos intefesses da popu
lação brasileira, venha a tomar conhecimento 
da relação dos sonegadores que colocam em 
rlsco todo o sistema previdenciário, para que 
as medidas corretivas possam ser tomadas. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de I 989. 
-Senador Jutahy Magalhães. 

(Ao exame da Comissão Dlretõra) 

o sR:- PREsiDENTE (Iram Saraiva) - o 
requerimento lido irá ao exame da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
Presidência _comunica ao plenário que, em de
corrência de erro gráfico, determinou a repu
blicação da Resolução n~ 45, de 1989, e a 
C:óriseqüente remessa de novos autógrafos à 
parte interessada. 

O SR. PRESIDENTE -(Iram Saraiva)- So
bre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo 
Sr. lo Secretário. 

É lida a seguinte 

Of. n"070/89 
Brasíliá, 15 de agosto de 1989. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 7~, § 2"' do_Regimento 

Interno, comunicao à Mesa do Senado Federal 
que. a partir de hoje, desligo-me da Bancada 

_do Partido do Movimento Democrático Brasi· 
leiro, ao mesmo tempo em que ingresso ilos 

-,-quadros do Partido Uberal. 
Ao ensejo, renovo-lhe meus protestos de 

- consideraç~o e apreço. -Alfredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A 
C~mUnicaçád lida vaí à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Sari!iiva)- Es
gotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 39, 

DE !986 
(Incluído em Ordem do Dia, nos ter

mos do art. 172, inciso I, do Regimento 
!ntenroL --

Discussão, em turno Unico, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 39, de 1986 (no 
6.n7!85, na Csa de origem), que institui 
o Programa Nacional de Minerais Estraté
gíCoS e dá outras providências. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Gdadania.) 

Solicito a o nobre Senador Leite Chaves 
o parecer da Comissão de ConstitUição, Jus-: 
tiça e Cidadania. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o conceito de "estratégico" relacionado 
à utilização econômica dos bens minerais vem 
evoluindo, no correr deste século. tendendo, 
cada vez mais, a· se desvincular do conceito 
de guerra para agregar fatores dinâmicos co
mo tendências de consumo no País e no mun
do. preços, novas fontes de suprimento, tecno
logia e diretrizes de desenvolvimento. 

Assim, o presente projeto de lei acolhe a 
definição de "minerais estratégicos" que mais 
se aproxima das_análises contemporâneas dos 
economistas minerais: aquela que subordina 
a condição de "estratégico" ã.os dois parâme
tros básicos já referidos - o aspecto crítico 
do bem Rara a economia nacional e o aspecto 
da vulnerabilidade, qUe se traduz na depen
dência de fontes externas para o suprimento 
das necessidades do Pais. 

Ao mesmo tempo, entretanto, __ estende o 
conceito para abranger, igualmente, outros 
bens minerais que, por sua essencialidade pa
ra a política de desenvolvimento nacional, fo
rem considerados estratégicos, a critério do 

- Poder Executivo. 
Elaborado em c-onformidade com o con

ceito acima, o presente projeto baseou-se na 
necessidade de se estabelecerem diretrizes 
claras e definitivas para o setor mineral. dentro 
dos tr_és objetivos básicos: 

a) o·dominio do processo tecnológico; 
b) a verificação do processo industrial para 

permitir ao País alcançar etapas mais avança
das, atribuindo-s~ maior autonomia à expan
são de indústrias como a eletrônica, a nu_clear, 
a química etc.; -

c) o controle dos empreendimentos pela 
empresa genuinamente nacional 

Tais diretrizes- serão consubstanciadas no 
Programa Nacional de Minerais Estratégicos, 
o qual compatibilizará os projetes mlriero-in
dustriais_ que envolvam os minerais estraté
gicos, criando uma nova mentalidade, um no
vo balizamento para o desenvolvimento do 
País. Os empreendimentos de maJor_ porte, 
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hoje existentes na área _de minérios agrencio
nados, já se enquadram nessas orientaçõ_es. 

A fiXação das diretrizes do Pr_ograma Nacio
nal de Minerais Estratégicos, bem como a ope
racionalização do mesmo caberá ao Conselho 
Nacional de Minerais Estratégicos, previsto no 
art. 1~. cuja composição certamente abrigará 
representantes dos vário.s Ministérios e órgãos 
integrantes da adminjstração_ pública direta
mente env:olvidos_ ®~exploração, aproveita
mento e industrialização das matérias-primas 
minerais no País, será confiadaa tarefa de ope
racionalizar, na prática, as diretrizes e as metas 
básicas do programa, em sintonia com a dou
trina que inspira sua criação. 

Por fim, deve-se destacar no _projeto: 
a) o rol de substânc;_ias ço_n_stantes do art 

49 é dinâmico e fot estabelecido em função
dos critérios estabelecidos no art. 3~-, podendo 
ser alterados de t_empo e tempo por iniciativa 
do Presidente da República; 

b) no aproveitamento econômico dos mi
nerais_estratégicos confere-se status especial 
à participação da empresa brasileira de cçpltal 
nacional; e 

c) a relevância do tratamento tecnológico 
no aproveitamento dos minerais estratégicos. 

Tendo em vista a importância deste projeto 
para o contexto econômico·político do setor 
minerai nadonaf, bem como o conte(!do afta
mente técnico que o distingu~. aconselham 
o acolhimento da medida .. 

No que concerne ao plano jurídico-consti
tucionaL ressalte~se que nenhum obstáculo 
pode ser oposto à proposição em tela. 

Pelas razões expostas, opinamos pela apro
vação da medida. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So
bre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 1 Q secretário. · · 

São lidas as seguintes 

EMENDAS DE PIEIYARIO OFERECI
DAS AO PROJETO DE lEI DA o!MAfM 
N' 39, DE 1986 (N' 6.777185, NA OlSA 
DE ORIGEM), QUE INSTITUI O PRO
G/?AJIV\ NACIONAL DE MINERAIS ES
TRATÉGICOS E DÁ OUTRAS PROV!
DÉI'/CIAS. 

EmendaN9l 

Sobstitua-se Cl.redação do inciso IV; do art. 
29, pela seguinte: 

"IV- estimular, promover e garantir a 
participação de brasileiros e de empresas 
brasileiras de capital nacional na pesqui
sa, lavra, industrialização e na execução 
dos respectivos projetes, bem como no 
desenvolvimento d~_tecnologia de apro
veitamento dos recursos_ minerais exis
tentes no País, especialmente daqueles 
considerados __ §tratégicos;" 

Justificação 

A ConstitUição brasileira de 1988 em seu 
art. 171 definiu a -pessoa jurídica considerada 
"empresa btiJ.sileira de capital nijâo!Jal" para 
efeitos de proteção da sua soberania e no !o.te-

resse nacional de di.sciplinar e controlar os 
investimentos de capital estrangeiro e a re
messa de lucros para o exterior. 

O conceito de "em-pre-sa brasileira de capital 
na~ional'' está contido no Capítulo I dos ''Prin
cípios Gerais da Atlvidade Econômica" nacio
nal, e, portanto, qualquer lei ou projeto de Jei 
-deve ser adaptado ao conceito instituído pela 
"Constituição, inclusive usando da expressão 
con_stitu_çional correta, qual seja: empresa bra
sileira de ca-pital nacto';·mJ. 

Por outro lado, o dir_eito instituído pelo ln ciso 
N, do projeto de lei em discussão, não pode 
deixar de referir-se aos "brasileiros", como 
pessoas físicas, porquanto senão o direito ali 
instituído ficaria limitado somente âs pessoas 
juridlcas, o que tornari<!_ a lei inconstitucional_, 
já que o art. 176, § ] 0

, da C:cihstituiç:ão Federal 
de 1988, o estende também aos "brasileiros" 
(como pessoas ftSicas). 

ContamOs:;c-a:sSifn, corri a acolhida dos emi
rientes Pares. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1989. 
-Senado!" Jrapuan Costa Júnior. 

Emenda no2 

Substitua-se a redação do inciso V, do art. 
2~, pela seguinte: 

"V- estimular, promover e garantir a 
participação de brasileiros ou de empre
sas brasileiras de engenharia consultiva, 
de capital nacional, no desenvolvimento 
da tecnologia e execução de projetas de 
engenharia para o aproveitamento, lavra 
e industrialização dos recursos minerais 
existentes no País, especialmente daque
les considerados estratégicos;'' 

~~stificação 

A COnStífuiçãO FederaJ vigente é definidora 
do cof1Ceito o:;le "empresa brasileira de capital 
nacional". 

Portanto, sempre que lei ou projeto _de lei 
__ se referir a essas pessoas jurídicas deve us<;~r 
da expressãá corretamente e COmO contida 
no texto c:onstituc:ional. 

Ademais, o art. 176, § 1 ~. da Constituii;ao 
Federal ao instituir o direito à pesquisa e à 
lavra de recursos minerais, no interesse nacio
nal, estende-o tanto às pessoas jurídicas como 
à$ pessoas físicas, pelo que deve ser acresdda 
a expresào '"brasileiros'' no inciso V do art. 
2~ do projeto em discussão, sob pena de limi~ 
tação do_ direito e conse.güente inCcinstitucio-
nalidade dãJUtlit-a lei. ~ 

Contamos, assim, cpm a acolhida dos errii-
---nentes Pares. _ 

Sala das Sessões, 15 de _agosto de 1_989. 
-senador lra_f)(iiih Costa Júnior. 

Emenda nG 3 

No art. 5~ do Projeto, substitUa-se a expres
são: "'de mineração cujo capital seja majotita
riamente controlados Por brasileiros natos, 
pessoas físicas ou pessoas jurídicas constt
tuidas de sócios ou acionistas brasileiros" por: 
"cujo-controle efetivo esteja em caráter perma
nente sob ?I titularidade direta ou indireta de 
pessoas físicas dOmiciliadas e residentes no 
país ou_ de entidadeS de direito público interno, 

entendendo por controle efetivo da empresa 
a titularidade da maioria de seu éapital votante 
e o exercício, de fato e de direito, do poder 
decisivo para gerir suas atividades", ... 

_ =- Jus~fic:ação 

A emenda apenas sana a inconstituciona
lidade implícita no artigo, com a reprodução, 
ipsis literls, do texto constitucional pertinente 
(art. 171 da CF), posto que a lei não_ pode 
restringir o que a Constttuição não restringe. 

Sala das Sessões, 15 de agosto de_ 1989. 
-Senador Jutahy Magalhães. 

Emenda 0°4 

Dê~se aQArl.5:~. a seguinte redação: 

"Art. 5? A pesquisa e a lavra de mine
rais considerados estratégicos somente 
serão outorgadas a brasileiros ou a em
presas brasileiras de capital nacional. 

Parágrafo único. O disposto" neste ar
tigo aplica-se, também, à produção de 
Concentrados, produtos químicos, produ
tos ou figas metalúrgicas ou outros deri
vados, realizada .a partir de minerais con
siderados estratégicos.'' 

. . 

Justificação 

O art. s~ contido no projeto de lei nQ 39 
deve ser ajustado ao art. 176 e seu § to, da 
Constituição Federal vigente, que concede o 
direito à pesquisa e à lavra de recursos mine
rais tanto a brasileiros como a empresas brasi
leiras de capital nacional. 

Ademais, o art. 171. incisos I e 11, da Carta 
vigente, definiU o conteú_do da "empresa brasi
leira--de c~:pital nacional". 

8_ob pena de inconstitucionalidade, o pro
jeto de-lei não pode Contrariar-o" coilcéilci con
tido na ConstitUição Féderal ou dai- CllJQó_Cón-
teúdo à definição de tal empresa. 

Contamos, assim, com a acolhida dOs emi-
nentes Pares. - -

Saia das Sessões, 15 -d~ agosto de 1_989. 
- Senador lrapuéÍfl Costa Júnior. 

Emendano5 

Dê-se a segUinte redação ao art. 7~: 
Art. _7c Para a execuçãp do _programa_ Na

cional de Minerais Estratégicos ê criado o .Con
selho Nacional de Minerais Estratégicos (Co. 
name), diretamente suboréilnado ao-Mi.nistério 
das Minas e Energia, cujas composição, finali
dades e atribuições serão definidas em lei de 
Iniciativa do Poder _Exeç:l,ltivo que deverá enviar 
o projeto ao Congresso Nacional dentro de 
60 (sessenta) dias, a contar da publicação des
ta lei. 

JustificaçãO: 

A emenda não_ modifica o mérito; apenas 
aperfeiçoa o texto, retirando evidentes impro

. príi:!dades, lãls como "lei especial'', que não 
existe em nosso ordenamento jurídico, e a 
confusão feita corn a ç:riaçáo do órgão --~3ua 
"instituição .. _ por lei. 

Sa1a_das SessõE;S, 15 de agoStO de 1989. 
-Senador Jutahy Ma,galhães. · 
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Emenda n~ 6 

Elimine-se _o art. gr. -.do Proje"to. 

Justificação 

Como compatibilizar~ a regulamentação 
desta lei antes da existência da lei prevista 
no art. 7",.que possibilitará a execução-da prcr 
grama? A regulamentação, eVidentemente, 
deverá estar prevista nesta lei que virá a ser 
apresentada. 

Sala das Sessões,_ 15 de agosto de 1989. 
-Senador Jutahy Magalhães. 

Emenda n" 7 

Acrescente-se, ao Proíeto de Lei n" 39, o 
artigo que segue, remunerando-se os demais; 

"Art. Sempre que a pesquisa e a lavra 
de recursos minerais estratégicos se de
senvolverem em faixa de fronteira ou ter
ras indígenas deverão ser obedecidas as 
condições específicas estabelecidas em 
lei." 

Justificação 
o·art. 176, §i~. da CorlStituiÇao_ Federal, 

excetua a pesquisa e a lavra de re<:ursos mine
rais em geral que virem a se desenvolver em 
terras indígenas ou em faixa de fronteira, as 
quais deverão ob_ede_c_er as condiçõeS e regras 
específicas que vierem a ser estabelecidas em 
lei. 

A limitação é justa e destinada à defesa do 
territórío dos indígenas, os quais, _inclusive, até 
poderão ter participação na lavra, conforme 

recurs-os-mínerais em Qéral, não pode deixar 
o presente projeto de lei de fiXá-lo, também. 
para explorações de minerais estratégicos. O 
mesmo -se diz em relação à cedência ou à 
transferência que a Carta Magna cOndicionou 
à Prévia anuência do poder concedente. --

Contamos; assim, -com a acolhida dos eml
nentes Pares. 

Sala das Sessões, 15 de agosto __ de 1989. 
-·s-enador !rapuan COsta Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Em discussão o pr6jeto e as ·emendas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ro
berto C.Elmpos, para discutir. 

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS-MT. 
Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res, folgo em registrar que foram apresentadas 
emendaS de plenário ao projeto em causa, 
que, assim, deverá voltar à Comissão de As
suntos Económicos, para mais madura medi
tação. 

O Projeto que temo·s em discussão, Sr. Pre
sidente, é um misto de obsoletismo, xenofobia 
e sandice. Não se pode dar outra qualificação 
á'ô-teXfo-qúe-recebemos da Càmara· dos Depu
tados. Por que obsoletismo? Porque se revive 
e se alarga o tema de minerais estratégicos 
numa época em que há um esforço mundial 
de pacificação e os materiais tradicionais são 
cada vez menos estratégicos. T omam:se mais 
estr_~tégicos os materiais não convencionais, 
qUe nãõ são men-CiOnados no projeto, prova
velmente porque o autor não está atuatizado 
com a evolução científica. 

a lei o estatuir, além de _outros direilo_s ou proi- Muito mais importante que os minerais aqui 
bições. -listados como eStratêgic9s. incluindo o carvão, 

Ademais, a exploração junto à fronteira tamM o cobre, o zinco e assim por diante, (art. 4'), 
bém tem que ser regulamentada em lei, sob são os materiais de laboratório - fibras ópti-
pena de evasão de divisas, de fraudes, de con- cas, termoplâsticos, fibras reforçadas de me-
trabando de minérios, e tantas outras irregula- tal, ceràmica, ligas supercondutoras, assim 
ridades. como os elementos da microeletrônica, tais 

Mesmo em se tratando de recursos minerais (Jliê silício e-arsenieto "de gálio. 
estratégicos, como no ca50 do presente pro- Se quisés-semos penSar Seriamente sobre 
jeto de lei, a regra constitudori.al imposta pelo materiais estratégicos relevantes, teríamos 
§ 1 ~. do art. 176, deve ser obedecida. Resta, que pensar neSses materiais e não na ridícula 
apenas, ser emitida_a_ lei reguladora de tais lista que nos foi subm"etida no projeto oriundo 
atividades em território lndigen_a e na faixa de da Cãmãre1, e que inclui caJVão metalúrgico, 
fronteira. - _ _ fonte hoje já s_!..]perada de energia; chumbo, 

Contamos, assim, com a acolhida dos emi- cobalto, cobre. enxofre, líüo, molibdênio; nió-
nentes Pares. -- · - bio, níquel, cromo;-platina, prata, tântalo, titã-

Sala das Sessões, 15 _de agos!o de 1989. nio, tüngstênio, vanádio, zinco, manganês, po-
- Senador /rapuan Costa Júnior:. tássio; quartzo·, terras rafaS, beraio, e zircónio. 

Emenda n" a O escopo e significado dos minerais estraté-
gicos têm mudado muito nos últimos -anos. 
Lembremo-nos que a segunda potência eco
nómica do mundo, o Japão, não dispõe de 
praticamente nenhum desses materiais lista
dos aqui como estratégicos; importa-os todos, 
e é.a segunda pOtência econ6rt:~ica do Mundo. 
Hoje, aplicando 1.5% do Seu PIB em defesa, 
Setà provavelmente em breve a terceira potên-

Acrescente-se, ao Projeto de- LeT n~ 39, o_ 
artigo que segue, renumeráhdo-se os deniais; 

"Art. As autorizações e as conces
sões de pesquisas e de lavra de minerais 
estratégicos serão -sempre por prazo de
terminado e não poderão ser cedidas oú 
transferidas, total ou parcialmente, sem 
a prévia anuência do poder concedente:· 

Justificação 
Tendo a nova Constituição Federal, em seu 

art 176, § 3?, i::ondiCio"nado a prazo as autoriza
ções e concessões da pesquisa e da lavra de 

cía l"nilitar do Mundo. · 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex• me 
permite um aparte, nobre Senador Roberto 

-Campos? 

O SR. ROBERTO CAMPOS -Com 
muito prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu não sei 
se V. Ex~ concordaria comigo também que 
existe aqui uma contradição clara entre o art 
3~ e ? art. 4~ O art. 3~--~~ q!-le: 

--"Consideram estratégicos, para os efei
tos desta lei: 

l-os mineraís de_ importância vital pa
ra a -~cot:~Omia nacioiial·e cUjo suprimento 

-- dependa de fontes externas; 
II- os minerais que, dada sua ess.en

cialidade para a politica de desenvolvi
mento nacional, forem considerados es
tratégicos, na conformidade de lei fede
ral.'" 

Isso que está colocado genericamente e que 
é susceptível de apreciação polémica, aparece 
em seguida amarrado completamente no art 
4~, que V. Exd leu agora. Ele passa a definir 
espéde por espécie: carvão metalúrgico, 
chumbo, cobalto, cobre, enxofre, lítio, molib
dénio, nióbio, e assim por diante. Então, pare
ce-me que esse art. 4" seria insusceptível até 
de colocação no texto do projeto, se é que 
ele quer manter uma definição generalizada 
a respeito de materiais e minérios estratégicos. 
Por outro lado, V. & hà de estar lembrado 
que; qUando nós discutimos na Cõnstituinte 
tínhamos já feito uma votação anterior apro
vando,_ por exemplo, a participação exclusiva, 
até de certo modo monopolística, de brasi
leiros no campo de minerais estratégicos e, 
em seguida, dada aquela emocionalidade que 
to~ou conta do Plenârio, com um imenso 
mapa que foi carregado e que passeou pelo 
Plenârio, mostrando um equívoco muito gran
de e que mostrava uma confusão entre lav:ra 
e pesqUiSa, se votou o mpnopólio de todo 
o subsolo; nós, hoje, estamos submetidos a 
isso que me parece um absurdo. Vamos atra
sar violentamente._ inclusive, a pesquisa no 
Brasil. Então, por CIUe ainda colocar nesse pro
jeto de lei essa - para mim incoerente -
medida entre uma generali~ação, qüe ficaria 
na formada lei, e aquela que desde logo nesse 
projeto.de lei se pretende exempliftcar especi
ficando? 

O SR. ROBERTO CAMPOS- Concor
do plenamente com as observações lúcidas 
de V. Exa O projeto é tOdO Cfesconjuntado, mal 
lavrado, inacabado, e foi votado na Câmara 
dos Deputados anteriormente à atual Consti
tuição e só por isso já estaria desatualizado. 

Ele dá uma definição absurdamente abran
gente de mineral estratégico. inexiste definição 
precisa, mas geralmente se subentende que 
existam duas características; 

a) direta conexão com a segurança nacio
nal, por ser o material predominante ou exclu
sivamente usado para atividades de defesa; 

b) relativa escassez ou inacessibilidade do 
produto. 

Isso não ocorre com a listagem do art 4~. 
Este inclui produtos como carvào metalúrgi
co, chumbo, col5re, enxoffe, níquel, -zii-lC:o, 
manganés e potássio, que nem são- pariicu-
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larmente escassos nem especificamente rela
cionados com a defesa. Vários desses produ- . 
tos já sofrem, aliás, a concorrência de prOdu
tos sintéticos, como fibras ópticas (substitutas 
de cobre:) QU quartzo artificial. Com a dinâ.mica 
tecnológica, muito mais relevantes parélf defe
sa do que os produtos.listados no art. 4° seriam 
os novos materiais d~ laboratório que_ anterior~ 
mente mencionei. 

Gostaria de chamar a atenção do Senador 
Jarbas Passarinho para um agravante -- a 
··elefantina" reserva de mercado, e eu subUnho 
a "elefantina," prevista no prOJeto, que atingiria 
não apenas minerais ln natura, mas também 
os produtos químicos, produtos ou ligas mata
lúrgicas, assim como "outr.os derivados." ... 

Vejam a fenomenal abrangência da expres
são. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
COnCedo a palavra ao nobre Senador kapuan 
Costa Júnior, para discutir o projeto. (Pausa.) 

ó Sl-.lrapuan Costa Júnior- Sr. Presi
dente, desisto da palavra. 

O~ SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} -S. 
EX"' desiste da palavra. 

Concedo a pa1avra ao nobre Senador Joãio 
Menezes para discutir o projeto. (Pausa.) 

S. ~ não está presente. 
Não havendo mais quem peça a palavra, 

encerro a discussãg. 
Com emendas, a matéria volta à Comissão 

de Assuntos Económicos p"iua exame das 
mesrrtas. 

Isto significaria que uma caneca de latão O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
poderia ser definida como um produto estraté~ -~tem 2 

gico, o mesmo acontecendo corn mictório de : 
zinco galvanizado. São "derivados .. desses r:ni- _ 
nerals estratégicos. 

A reserva de mercado que se pretende, tra
duzida na expressão "outros derivados," cria -
uma vasta área de indefinição. 

Ciás de coqueira, por exemplo, passaria a 
ser um produto estratégico; peças de automó
veis, que são feitas dos metais listados, e resul
tantes de processos e transfonnações indus
triais; latas de folha-de-flandres, tudo isso seria 
considerado estratégico. 

S6 poderiam ser produzidos por empresas 
de maioria de capital nacional, agravando-se 
o isolamentto em que já se acha o Brasil, parco 
de recursos para gerar empregos e melhorar 
o padrão de vida da população. 

Haveria alta probabilidade também de o 
Brasil sofrer impugnações no GATI,_ Ql,L§er 
vítima de retaliações, Cabe lembrar que o Pais 
é um importador e não um exportador líquido 
de minérios. 
3- O projeto sofre de_ duas patentes in

constitucionalidades: 

a) o art. 171, § 1~. inciso r, da nova Consti
tuição Federal, só permite a concessão de pro
teção e beneficias especiais_ "temporários." 
Ora, o projeto prevê uma reserva de mercado 
ilimitado no tempo; · · 

b) o art. 44 das Disposições Transitórias 
isenta das restrições ao capital estrangeiro as 
atuais empresas brasi1eiras titulares de autori
zação de pesquisa e concessã·o·de lavra. EJas 
poderão continuar exercendo seu dire-ito até 
quatro· anos da. promulgação da Constitu-ição, 
ou indefinidamente, s_e o produto de sua lavra 
e beneficiamento for destinado à industriali
zação do Território Nacional._ Fetto antes da 
elaboração da nova Consti_t],ljç_ão, o_ projeto é 
com ela incompatível. Sofre de anacronismo 
congênito. - --

·Para terminar, Sr. Presidente, o projeto é. 
impropriamente redigido, é fnconstltucional, 
ressuma uma xenofobia incompatível com as 
necessidades do desenvolvimento brasileiro. 
Poderá gerar incontáveis atri(os internacionais 
e ensejar retaliações. 

Muito bem! 

--- - Discussão em turno único, do Projeto 
··de Lei da Câmara n9 67, de 1986 (n9 
4.329, na Casa de origem), que aUtoriza 
o Ministério da Agricultura a doa~ ao Mu
nicfplo de Viçosa do Ceará os imóveis 
que indica, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL. sob n' 137, de 
1989~ da Comissão- de Constituiç§o, 
Justiç_a e Gdadania. 

Em discu;;são o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Mauro Berievides-Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. _Para _disc::utir o projeto. Sem revisão do 
orador-) -Sr. Presidente, Srs. SenadOres, este 
projeto, originário da Câmara dos Deputa.dos, 
tem como autor o ex-parlamentar pelo meu 
EsfadO, Evandro Ayes de Moura, e objetiva 
·ambuir, por doa~o, à Prefeitura MunicipaJ de 
Viçosa do Ceará, a1guns prédios do Ministério 
da Agrkultura QUe há m~is de 20 anos se 
encontram desativados e já estão sendo pre
cariamente util~ados pela edilidade loca1. 

Apreciada na Comissão de ConstituiçãÇl, 
Justiça -e Cidadania a matéria recebeu parecer 
favorável, chegando agora para decisão sobe
.rana-do Senado Federal. 

TratandO~se, portanto, de matéria que obte
ve a chancela unânime da outra Casa do Con
gresso Naciona1, é de se esperar, Sr. Pre"st
dente, que também o Senado se manifeste, 

_a exemplo da Câimira, favoràvelmente ao_ aco
lhimento desta proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
Não havendo mais nenhum Sr. Senador que 
queira fazer uso da palavra está encerrada a 
discussão, 

Em votação. 
Os Srs. Seriadores que aprovam o projeto_ 

queirani pêtrtfan"ecet sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O ·projeto irá à sanção 

t': o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N"67, DE 1986 

(No 4.3;2.!)1/84. na Casa de origem) 

Auton"za o Ministério da Agriçultura a 
doar ao Município de Viçosa do Ceará 
os lmóvefs que indica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica autorizado o Ministério da 

Agricultura a doar ao Munidpio de Viçosa do 
Ceará, no Estado do Ceará;--os irilôVeis de 

_ sua propriedade, na_quele Município,· para ne
les funcionar a sede da Prefeitura Municipal, 
escolas e postos de saúde e de distribuição 
de alimentos e medicamentos. 

Art. 2° OS imóveis óbjeto de doaçãO são 
os seguintes: 
I- imóvel, situado nã rua Liunartine No

gueira, n" 575, coberto de telhas, paredes de 
alvenaria, com 9,00m (nove) metros âe frente 
por 70,0"bm(setenta) metros de fundos, com 
área de 630,00m2 (seiscentos e trinta) metros 
quadrados, limitando-se, ao nascente, com a 
rua Silva Jardim; ao poente, com a referida 
rua Lamartine Nogueira; ao sul, com os fun4os 
do imóvel de .n" 583, da rua Lamartin~ Noguei
ra; ao nortê, com õ imóVel de n" 565 da rua 
lamartine Nogueira; 

IT-:- prédio sede, situado na rua Si1va Jar
dim; s/n, com dois pavimentos cobertos de 
laje, paredes de alvenaria, com 34,00m (trinta 
e quatro) metros de frente por 25,00m (vinte 
e cinco) metros de fundO-s, C o ln ái'ea de 
850~00ri12-Toitocentos e _cinqüenta) metros 
quadrados, limitando-se, ao nascente, com 
imóvel de propriedade da União, situado na 
rua Felipe Camarão sfn; ao poente, com a 

- rua Si1va Jardim; ao sul, com terreno situado 
na rua Silva Jardim, -atualrnente pertencente 
ao Sr. Irapuan; ao norte, com travessa da rua 
Silva Jardim; 

III- imóvel situado na rua F elipe Camarão 
s/n, utilizado como garagem, coberto ·de te
lhas, paredes de alvenaria, com 15,00m (quin
ze) liietrõs de frente por 45,00m (quarenta 
e cinco) metros de fundos, com área de 
675,00m2 (seiscentos e setenta e dncol me
troS quadrados, limitando~se, ao nascente, 
coni a referida rua Fefipe Camarão; ao poente, 
com o Prédio Sede, onde funciona a Prefeitura 
Municipal; ao sul, como o imóvel s/n, da rua 
Felipe Camarão; ·ao norte, com a travessa da 
rua Silva Jardim; 

IV- um terreno, situado na rua Si1va Jar
dim, com 12,00ffi _(doze) metros de frente por 
28,00m (vinte e oitO) metros de fundos, com 
área de 336,00m2 (trezentos e trinta e seis) 
metros quadrados, limitando-se ao nascente, 
com o imóvel de n" 466 da travessa da rua 
SHva Jardim, pertencente à Comissão de De

-senvolvimento do Planalto da lbiapaba (extin
ta), hoje pertencente ao Mii)istériO-da-Agricul~ 
tura; ao poente, com a rua Silva Jardim; ao 
sul, com a travessa rua Silva Jardim; "'-O norte, 
c.om imóvel s/n, da rua Silva Jardim, percen
tente ao Ministério da Agricultura; 

/ 



3878 Quarta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~iio 11) _Agosto de 1989 

V-1.D11a casa, situada na rua Silva_Jardim 
s/n, coberta de telhas, paredes de taipa, com 
8,00m (oito) metros de frente por28,00m (vin
te e oito) metros de fundos, com área de 
224,00m? (duzentos e vinte e quatro) metros 
quadrados, limitando-se, ao nascente, com os 
fundos do imóvel de 0° 466 da travessa da 
rua Silva Jardim, de propriedade da CODEPI 
(extinta), hoje Ministério da Agricultura; ao 
poente, com a rua Silva Jardim; ao sul. com 
terreno de propriedade da COO EPI (extinta), 
hoje Ministério da Agricultura, situado na rua 
Silva Jardim; ao norte, com o imóvel s/n da 
rua Silva Jardim pertencente à Sr" Tereza Pe
reira Rocha; 

\11- uma casa situada na travessa da rua 
Silva Jardim n~ 466, coberta de telhas, paredes 
de alvenaria, com 4,00m (quatro) metros de 
frente por 20,00m (vinte) metros de fundos, 
com áreade_80,00in2 (oitenta) metros quadra
dos, limitando-se, ao nascente, com imóvel 
pertencente à CODEPI (extinta), hoje Minis
tério da Agricultura, situado na travessa da 
rua Silva Jardim; ao poente, com terreno per
tencente à CODEPI (extinta), hoje Ministério 
da Agricultura, situado na rua Silva Jardim; 
ao norte, com os fundos do imóvel s/n da 
rua Silva Jardim, pertencente à Sr" Tereza Pe
reira Rocha; 

VII- um imóvel, servindo de depósito, si
tuado na travessa da rua Silva-Jardim s/n, co
berto de telhas, paredes de alvenaria, com 
11,00 (onze) metros' de frerite' Pof20,00m (vin
te) metros de fundos, com área de 220,00m2 

(duzentos e vinte) metros quadrados, limitan
do-se, ao nascente, com imóvel de n" 436 
da travessa da rua Silva Jardim; ao poente, 
com o imóvel pertencente à CODEPI (extinta), 
hoje Ministério da Agricu1tura, situado na tra
vessa da rua Silva Jardirii. n~ 466; ao sul, com 
a travessa da rua Silva Jardim; ao norte, com 
os fundos do imóvel s/n~ da rua Silva Jardim, 
de propriedade da Sr" T erez.a Pereira Rocha. 

Art. 3": A doação dar-se-á por escritura 
pública, correndo por -conta da donatária as 
despesas que se fiZerem para a transmissão. 

Art. 4~ A doação tornar-se-á nula de pleno 
direito, se aos imóveis doados, no todo ou 
em parte, for dada destinação diversa da pre
vista nesta lei, que será transcrita na escritura 
de doação, hipótese _em que independente
mente de qualquer indenização, voltará o seu 
doado ao património do doador, inclusive com 
as benfeitorias realizadas. 

Art. 5o Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ltem3: 

Discussão, em tUrno úil.ico, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 47, de 1988 (no 
682/88, na Casa de origem), que proíbe 
a utilizaÇão de clorofluorcarbonetos co
mo propelentes em aerosol do tipo spray 
e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 138, de 
1989, da_ Comissão 

-de Coristituiçào, Justiça e Cida
dania. 

Sobfe a mesa, emenda que será lida pelo
Sr. 1? Secretário. 

t: lida a seguinte 

EMENDA 1'!•1 (De Plenário) 
(Substitutivo) 

AO PROJE:ro DE lEI DA CÂMARA 
N• 47, DE 1988 

(N• 682/88, na Casa de Origem) 

Dispõe sobre o controle da produção, 
!mportaçJo, exportaçiio e consumo de 
dorofluorcarbonos. 

O Congresso Nacional decf.eia: 
Art 1 ~ A produção, importação, exporta

ção, consumo e utilização de _substâncias _de
nominadas clorofluorc.arbonos _- CFC's -
passam a ser controlados, em todo território 
nacional nos termos desta lei. 

Art 211 Para os efeitos desta lei, são deno
minadas "substâncias controladas" os cloro
fluorcarbonos ~ CFC's- que pOssuam res
pectivamente _as seguintes fórmulas químicas, 
denominações simplificadas e potenciais de 
redução da camada de ozônio estratosférlco~ 

Fórmula Qufriiica DenominaçãO 
Simplificada 
CFC-1r 
CFi::-12 
CFC-1U 
CFC-114 
CFC-115 

Potencial~ reduação de 
Ozôn/C!_ Esf!atosférico 

- i,O -
1,0 

-0,8 
1.0 
0,0 

Halon- 1211 
· · Halon- 1301 

Hakm-2402 

3,0 
10,0 
6,0 

Parágrafo único. os- vãiores doS Poten
ciais de redução da camada de ozónio estra
tosférico 'mencionadoS !leste~ artigO poderão 
·ser alterados pelo Consefho Naciorial do Meio 
~biente- O;>nama, c~o s~ja demonstrada 
sua necessidade pela comunidade cientifica. 

Art. )"o Fica proibida a produção, impor
tação, exportaçáo e utilização de substâncias 
controladas, além dos níveis calcu1ados de 
consum'? ~ de produção definidos e nos pra
zos estabelecidos nesta lei, ressalvadas as ex
ceções devidamente justificadas perante a auw 
toridade competente. 

Art. 4<1- Consideram-se, para os efeitos 
desta lei:_ 

1-produção: a quantidade de substâncias 
controladas produzidas, menos a quantidade 
de substâncias destruídas mediante técnicas 
a Serem -ãj:>tovadas pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - Cena/na; 

II- consumo: _a produção mais as importa
ções, menos as exportações_ de substâncias 
controladas; 
-III- nível calculado de produção: a multipli

caçáo de produção anual de cada substância 
controlada pelo seu potencial de redução da 
camada de ozônio estratosférico, conforme ta
bela constante do art. 2°, seguida da sorna 
dos resultados relativos a todas as substâncias 
controladas; 

IV- nível calculado de importação ou ex
portação: a multiplicação da importação ou 
exportação anual de cada substância contro
lada pelo seu potencial de redução da camada 
de ozónio estratosférico, conforme tabela 
constante -ao art. 2~. seguida da soma dos 
resultados .relativos a todas as substâncias 
controladas; 

V -_nível calcu1ado de consumo: a soma 
dos nfveis calculados de produção e impor
taçãO, subtraindo-se o níveJ calculado de ex
portação, conforme previsto nos incisos. m e 
IV deste artigo. 

Art _5o -o oivei calcuiado de consumo 
anual obedeçerá aos seguintes limites: 

1-a partir da publicação desta lei até -:30 
de_ junho de 1999, somente será permitido 
o nível calculado de consumo anual é!té 300 
(trezentos)_ gramas por habitante por ano. 

-11-a partir de ]9 de julho de 1999 até 30 
de_ junho de 2003 será ado ta da a média de 
nível calculado de consumo de 1995 a 1997, 
inclusive, limitado a 300 (trezentos) gramas 
por habitante por ano. 

lll- de 1 ~ de_ julho de 2003 a -30 de junho 
de 2008, para Cada período de um anO, ficará 
limitado a 80%_ do valor do mencionadO no 
inciso II deste a_rtigo; 

IV- a partir di 1 o de junho de 2008, para 
cada período de um ano, ficará limitado a 50% 
do valor mencionado no inciso lf deste artigo. 

Parágrafo único. Os limites do nível caJcu
lado de consumo- estabelecidos neste artigo 

-poderão-serreduzidos pelo Conselho NacionaJ 
do Meio Ambiente - Conama, com base na 
tecnologia existente à época, nos limites esta
belecidos por acordos internacionais dos 
quais o Brasil seja parte. 

Art. 69_ Ficam proibidos, a partir de 1 (um) 
ano de vigência desta lei, a produção, a impor
tação, a _exportação, o ronsumo e a utilização 
de produtos sob a forma de aerossóis que 
contenham substâncias controladas como 
agentes ou propelentes. 

§ _ 1? O prazo de que trata este artigo pode
rá ser prorrogado, no máximo por mais 2-
(dois) _anos, mediante justificativa do setor in
teressado devidamente aprovada pelo Conse
lho Nacional do Meio Ambiente - Conama. 

§___ 2° Não se aplica a proibição de que trata 
este artigo aos produtos usados em medica
mentos, desde que comprovadamente im
prescindíveis, a critério da autoridade sanitária 
federal competente e somente mediante pro
dução e prescriÇão médica rigorosamente fis
calizadas. 
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§ 39 FicapermitidoousodoCFC....:..:ll3 
como agente limpeZa sob a forma de aerossol, 
exclusivamente para manutenç-ão de compo
nentes eletrôoie®, até resolução em contrá_rio 
decidida p~lo COnselho Nacional do Meio Am
biente - Conama_, a partir de Comprovação 
da existência de alternativa tecnológica am
bientalmente branda. 

§ 4? O Conselho Nacional do Meio Am
biente - Cana ma~ .. Poderá, mediante justifi
cativa tecnicamente fundamentada, autorizar 
o uso, em caráter excepdonal e por tempo 
definido de substâncias controladas como 
agentes ou propelentes de aerossóis. 

§ 5" A partir de 90 dias da publicação des
ta lei as embalagens dos produtos mencio
nados neste artigo terão a inscrição "Contém 
CFC :...... ptõduto danos-o à carhada de ozõnio 
da estratosfera" impressa em cor vermelha 
com fundo branco e com letras facilmente 
legíveis, que tenham, na expressão "Contém 
CFC", altura mínima de 1112 (Um_doze ~vos) 
da maior dimensão da embaJagem e nas de
mais, pelo menos, 1/24 (um vinte quatro avos) 
da mesma dimensão de referênCia. 

Art. 79 O Governo bcctS.ileiro adotará me
didas restritivas ao comércio internaciQnaJ em 
relação aos países que não adotem med,idas 
de controle de substâncias .ÇQn_troladas c:om 
base em acordos internacionais dos quais "a 
Brasil seja parte. _ __ 

Art. 8? Ficam as indústrias que utilizam 
substâncias controladas _Qbrig~das a a dotar al
ternativas tecnológicas ambientalmente bran
das, em relação à redução da c.ama_d_a de ozô~ 
nio estratosférico, desde que essas tecnolo~ 
gias estejQm à disposição do mercado e viabili
zadas técnica e economicamente, cessando 
a fabricação dos produtos que usem substân
cias controladas. 

§ 1 ~ Entende-se, para os efeitos desta lei, 
como tecnologia ambientalmente branda toda 
tecnologia nova que apresente_ significativa re
dução de impacto ambiental negativo em rela
ção à tecnologia de uso corrente, _tanto na 
operação da tecnologia, como no uso dos pro
dutos produzidos por ela, os quais se denomi
narão "produtos ambientalmente brandos". 

§ 2? Para o cui'nprifrierito do que deter
mina este artigo, b Conselho Nacional do Meio 
Ambiente- Conama, fO@rá-o período de tran
sição necessário para que as indústrias se 
adaptem às novas tecnologias. 

Art. 9:' O JiistitU.to Brasileiro do Meio Am
biente - lbama, fará an~htiente, até o mês 
de março o cálculo do nível calculaclo de con·~
sumo do ano anterior, com base nos dados 
fornecidos pelos setores industriai_s interessa
dos, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística ~ JBGE ~ e pelos órgãos 
integrantes do Sistema_Nacion(3l_Qo Meio Am· 
biente - Sisnama. 

Parágrafo único. O lnstituto Br~ileiro do 
Meio Ambiente-lbama,Jará publicar no Diá
rio Oficial da União os níveis calculados de 
que trata este artigo. _ - - -

Art 10. Aos _infratores_d~ta lei serão
aplicadas as seguintes sanções: 

I-multa, nos valores de 10 (dez) a 1.000 
(um mil) BTN (Bónus do Tesouro Nadon!).l}, 
dobrada em casos de reincidência; 

II-perda ou restr\ção de incentivos e_bene
fidos fiscais concedidos pelo poder público; 

IIl- perda ou suspensão ela participação 
em linhas de finan~iamento em estabeleci
mentos oficiais de crédito; 

TV- apreensão e-destruição de produtos; 
V- suspensão de vend'ªs e/ou [ab_ricação 

de produtos; 
VI- interdição de proªutos; 
\11- cancelamento de registras de produ~ 

tos; 
VIII- proibição de propaganda; 
IX- cancelamento de autorização _para 

funcionamento da en:pres~. 

Art. 11. Compete aos órgãos integrados 
ao Sistema Nacional do Meio Ambiente -
Sisnama - nos termos do art. 6? da Lei nn 
6.938 de 31 de agosto de 1981 a fiscalização 
do_disposto nesta lei e a aplicação das penali
dades previstas. 

Art. _ 12. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicaÇão. 

Art. 13. - Revogam-se as disposiç-ões em 
contrário. 

Justificação 

As gerações que vivem o século XX estãO 
tendo a oportunidade de apreciar uma evolu· 
ção sem precedentes na çiên_cja_e na tecn_o
logia, com vistas ao usofruto da humanidade. 

Estas conquistas, desenvolvidas desordena
damente, propelidas muitas vezes mais pelas 
perspectivas de resultados e_c.onôr:nicos im-e
diatos do que pelo benefício real para a socie
dade, são realizadas_ mediante intervenções 
nos mecanismos dinâmicos. e nos equilíbrios 
estáticos, consolidados por milhões de anos 

_ de lentas acomodações apreSentadas pelas 
leis de natureza. 

Es:tas intervenções _geraram danos ao meio 
~mbiente çujas reais dimensões ainda estão 
para ser devidamente calculadas. 

A constatação destes danos ao meio am· 
biente criou OO\,'?JS demandas nos campos 
científico, tecnológico e ac\ministrativo, geran
do ações de controle de um grande número 
de agressões aos recursos naturais e o desen
volvimento de metodologias de avaliação dos 
impactos das açôes autropogênicas sobre _os 
recUrSos naturais, àssim corl)o de mitigação 
destes impactos. _ 

N-um primeiro momento, logo após a res
tauração dos estragos, da segunda guerra 

~múndial, tiveram--início, e_ desenvolveram-se 
rapidamente em todo o mundo, ás estruturas 
insUtucionais para controle das poluições de 
origem industrial, urbana e rural, que já con
tam- hoje com apreciável massa crítica para 
as ações correspondentes. 

Percepções mais recentes levaram os cien
tistas a _abordagens em outra escala, Z! partir 
da identificação dos chamac!-os efeitos atmol}
férico~ globais, provocados por produtos sin
téQcoS, e por Opções energéticas e práticas 
de.manejo florestal inadequadas. 

Este~ efeitos __ n_ã_o_ podem ser controlados 
por política de ação de países isolaclãmente. 
mas requerem coordenação internacional o_b
jetivan_çlo a simultaneidade das ações1 única 
forma de conter _as dramátiça_s conseqüências 
que a manutenção do "stãtus que'' nestes se
tores_çertamente provocará. 

Destacam-se neste contexto os fenômenos 
de .. redução da camada de ozónio estratos
férico" e o char:n_ado '"eféito est1,.1fa."_O primei
ro é a redução da camada de o~ônio entre 
as alturas de 15 a:35 Km da atmosf~ra, provo
cada por ~omplexas reações químicas onde 
têm destaque, segundo evidências muito -for-_ 
tes, aquelas provocadas por substâncias sinté· 
ticas denominadas "çlorofluorc;abonos -
CFC." Estas substâncias são decompostas na 
estratOsfera pela reação dos raios ultravioleta, 
liberando átomos de doro que, por sua vez, 
reagenrc::om cr-ozônio, reduzjndo-o a oxigênio 
molecular (102). 

Uma das conseqüências da redução_ do ozô· 
nio na estratosfera é a redução da ~çào d~ 
fLitro dos raios ultravioleta na faixa de ondas 
de 240 a 310 mm (1nm = 'lsog m), que_ 
só o ozónio pronlove. 

O "efeitO-estufa" é o aquecimento da super
fície terrestre pela retenção das ondas de caJor 
decOrrenteS do reflexo da luz solar sobre o 
solo, provocado pela presença crescente de 

- determinados ''gases-traço" na atmosfera, 
destacando-se o co2 (gás carbônfco) e os 
mesmos C:FC, mencionados _no primeiro fe
riômenO. 

A inddêftcia maior de raios ultra,.viol~ta. so.
bre a -süperfície terrestre provoca, entre outros, 
os seguintes efeitos: _ 

a) Aumento da oeorrência de câncer na pe
le, na proporção de 4 a 6% de aumento de, 
câncer para cada ponto percentual de redução 
áe ozônlo estratosf~rico; 

b) Aumento da temperatura na ·estrat.O~fera 
criando condições de tempestades a grandes 
altitudes c_oro sérios_ .reflexos sqbre o clima 
terrestre; _______ _ 

c) Alteração da composição da luz solar 
Com sériOs reflexos em termos de destruição 
de mãÚ~riais e perturbações na fotOSsíntese 
das plantas, com possibilidade de impactos 
sobre a prOdução_ de alimentos e biomass~ 
para fins industriais. . 

O aquecimento _da supe-rficie do solo em 
conseqüência do efeito_ estufa provocará sé
rias alterações climáticas, com destaque às 
seguinLs: 

A) Transformação de áreas de alta produ
ção agrícola em desertos e aumento d~ preci
pitação em regiões hoje áridas; 

B) Elevação do ní_vel dos oceanos pela 
expansão _da água deVíóo ao_ aumento de __ s_ua 
temp_eratura e pelo degelo das calotas polares; 
este_ processo está em pleno curso, já tendo 
sido registrado um aum~nto da temperatura 
média da água dos oceanos de 0,5 a 0,7C 
o que já teria provocado a elevação do nlvel 
das suas á_9uas de 1 O a 15 cm._ Caso não 
sejam ad_9tadas_ medidas internacionais de 
grande vultO, esta elevação poderá ultrapassr 
a um metro de altura em menos de meio 
século. 
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As substâncias identificadas como as princi
pais responsáveis pela destruição do ozónio 
estratosfér!co são os CFC totalmente haloge
nados cujas (órmulas químicas e usos princi
pais são descritos a seguir: 

A) CFC-11 (CFC'-3) =.ltutillzado como 
agente espumante de poliuretanos, em insta
lações de ar condicionado central, como pro
pelente de aerossóis e em bombas de calor; 

B) CFC-1.2. (CFi _ CL2) - É utilizado como 
gás refrigerante em geladeiras e "freezers" do
mésticos, balcões frigoríficos comerciais. apa
relhos de ar condicionado de automóveis, co
mo agente de expans~o de terrnopláticos tais 
como poliestireno, polietileno, etc, e como 
propelente de aerossóis: 

C) CFC-113 (2'3"3)- É.utilizado prin
cipalmente como solvente de alta eficiência 
para limpeza de componentes eletrónicos, pe
ças de aeronaves, peças mecânicas de preci
são, peças cirúrgicas e indústria ótica; 

D) CFC, 114 (2 F 4 "2) - É utilizado co
mo refrigerante em cabines industriais, como 
as cabines de comando de pontes rolantes 
e como propelent~ d~ a~rossói.~: 

E) CFC-115 (2 cs CJT- É utilizado em 
mistura com outros CFC coino Qás refrige
rante em instalações que requerem baixas 
temperaturas, em câmaras frigoríficas indus-
biais e balcões frigoríficos; -

F) Halon 1211 (cr2 8 r Cl)c H~lºn 1301 
(CF3 BR) e Halon 2402 ("2 '4 'i2f- São 
utilizados em extintores de incêndio em am
biente de equipamentos eletrônicos e meca
nismos de precisões, por causa da proprie
dade dos Halon de extinguir o fogo Sern preju
dicar os equipamentos. 

Os CFC são utilizados em muito maior 
quantidade e possuem um· potencial de redu
ção da camada de ozónio estratosférico de 
0,6 a 1 ,0, enquanto oS 11a!Ón têm pcltimcial 
de 3,0 a ro:o; ·portanto muito" superior. Sua 
importância relativa só n~o- é- inalo r por causa 
do ainda baixo consumo mundial de Halon. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), 
através de se_u "Programa· dás Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA)" coordena 
as açóes internadon.3ís relativas a solução 
destes problemas. Para tanto, já deu dois im
portantes passos no sentido da atuação con
junta de controle destes fenôrTlenos globais: 

A). CohYênio de VIena pcara a Proteção da 
Camada de Ozônio. Traia-se de conVênio assi- " 
nado em 22 de março--de 1985 erri Viena, 
no qual as partes signatárias, de conformidade 
com os· meios que disponham e na medida 
de suas possibilidades se comprometem a: 
1-Cooperar mediante observações siste~ 

máticas, investigação e intercâmbio de infor
mações a fim de avaliar os efeitos das ativida~ 
des humanas sobre a camada de ozónio e 
os efeitos de modificação da camada de ozó
nio sobre a saúde humana e o meio ambiente; 

II- Adotar as medidas legislativas ou admi
rllstrativas adequadas e cooperar -na-----roorâe
nação de políticas apropriadas para controlar, 
limitar, reduzir ou prevenir as atlvidades hum a· 
nas sob sua jurisdição ou controle no caso 
em que se comprove-·q-aeestas ãtiVfdacleste=
nham ou possam ter efeitos adversos como 

resultado da modificação ou provável modifi-, 
cação da camada de ozónio; 
lll-Coorperar na formulação de medidas, 

procedimentos e normas conveniadas para a 
aplicação do convênio de Viena com vistas 
a adoção de protocolos e anexos; 

IV- Cooperar com o_s 6rQ:ãos internacio
nais competentes para aplicação efetiva do• 
convênio de Viena e dos protocolos que sejam 
parte do convênio. 

B) Protocolo de Montreal relativo às subs
tânc:i_as que causem redução da camada de 
ozónio. Trata-se de documento assinado em 
16 de setembro _de 1987, onde são estabe
lecidas metas físicas rigorosas relativas à pro
dução, comercialização e consumo ·de CFC. 
Entre outros compromissos, destacam--s_e os 
seguintes: 

1-A partir do sétimo mês da entrada em 
vigor do Protocolo, cada parte se compromete 
-ª reduzir a produção de CFC para os níveis 
_calculados de produção de 1986; 

II -A partir de 1~ de julho de 1993_o nível 
calculado de consumo anual de CFÇ rião pO
derá superar a 80% do nivel cãlculado de con~ 
sumo de l 986; 

Uf-A partir de J9 de Julho de 1998-o nível 
calculado de consumo anual não poderá su· 
perar a 50% do nível_ calc:ulado de consumo 
de 1986; ~~· 

IV -Aos países em desenvolvimento é da
do um prazo adicional de 1 O anos para a vigên~ 
cia das medidas acima, a partir das datas de 
cada medida, limitado o nível calculado de 
consumo-anual a 300 gramas "per capita" 
em conjunto com outras condições. 

A posição brasileira no contexto das preocu
pa~ões e diretrizes propostas pelo Convênio 
de Viena e pelo Protocolo de Montreal deve 
ser examinada_a partir da análise çio quadro 
segundo;-pelo menos; ·dois pontos de vista: 

A) Contribuição brasi!E:ira para o fenômeno 
enl questão; 

B) Consequências ao Brasil decorrentes da 
vigência dos dois acordos internacionais. 

Segundo dados publicados pela "Environ
mental Protection Ageney- EPNUSA" o qua
dro mundial de consumo de CFC em 1987 
era de: 

Pulse!!" ov R~ tão I. 000 l0fl/!J10 • 
USA ""·' ,. 
IJ1'f.iS e Bloco -do Leste lol5,4 " tl.Jtros P.aís~ desenvolvido$ .(24,2: <O 
(Jac5o, CEE. etc.) 

· Cl"ttna • lnctul 18.Z 2 
Pai~ E1C1 deSRI'lVOhthllento 1.(3.6 " lO!AL . 1.006,3 ""' 

O consumo do Brasil representa cerca de 
1% do consumo mundial o que mostra que, 
neste casp, nosso país tende a ser muito mais 
vitima "do proceSSO -do que seU agente. Os 
núiT'eros mostram claramente a grande con
centraçã.o do consumo di CFC no hemisfério 
norte, -particularmente no triângulo QSNJa- _ 
pão/CEE (Comunidade EcOnómica Euro
péia). 

Devido a pequena participação dos países 
eriidesenvolvimento como causadores do fe
nômeno, o Protocolo de Montreal preViu pra-
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zos mais dilatados para estes países adotarem 
as restrições à produção e ao consumo esta
b_eleddos para as demais partes, definindo co
mo noções em desenvolvimento aquelas que 
tem um nível calculado de consumo de CFC 
igual ao inferior a 30_0 gramas por ano: 

Por outro lado estabeleceu o congelamento 
do consumo neste nível, caso o mesmo seJa 
atingido por qualquer dos países beneficiados 
pelas medidas excepcionais. 

Quanto às conseqüências decorrentes da 
vigência dos_ dois acordos estas estão expres~ 
sas em termos de restrições económicas aos 
países que não sejam partes dos mesmos. 
como o Brasil mantém intenso intercâmbio 
comercial com OS Pifncipals SigriatârioS dos 
acordo.s, a eventual não adesão aos mesmos 
traria apenas inconvenientes aos interesses da 
indústria brasileira, que exporta parte_ conside
rável de sua produção, sem nenhuma vanta
gem em contrapartida. 

Hâ expectativas de que, dependendo do _de
senvolvimento de tecnologias alternativas para 
espumação e refrigeração e levando em conta 
a forte redução que deverá ocorrer no uso 

-do CFC como propelente de aerosóis a nível 
muildial, novos níveis de restrição venham a 
ser estabelecidos por acordos internacionais. 
Para criar flexibilidadede ad_aptação_da_legisla~ 
ção brasileira às. poSsíveis futuras restrições, 
a lei proposta contém dispositivos que facili
tam estas adaptações a partir de atos do poder 
executivo. 

Aflexibilídade para exportação e importação 
de CFC que'-d Protocolo de Montreal dá para 
países que tenham prodl!zido m_e~os _de 
25.000 tonelãdas de CFC effi-I980{Cf13r.is1f 
produziu 13.200 tonelaS naquele ano) fica 
condicionada ao c-ontrole da Secretaria do 
Protocolo, que fiscalizará a produção total cal
culada e combinda das partes que se benefi
ciam deste dispositivo, de maneira que o con
junto destas transações não exceda as limita
ções de produção prescritas para o conjtmto 
das partes. 

As medidas preconizadas de substituição 
dos CFC provocarão a necessidade de adapta
ç~s. algumas de grande envergadura, em se~ 
tores industriais, com destaque nos seguintes: 

A) _ [ndústria de aerosóis: Existem diversos 
produtos que são propelidos por CFC. Ressal
vados algUns usos especiais, particularmente 
no campo médico, todos os demais usos po
dem ser substituídos facilmente por alterna
tivas ambientais brandas; 

B) Indústria de Refrigeração: O CFC é usa
do como gás refrigerante (freon, frigen,_ etc) 
e como exj>anSor de plástícos para o isola
mento térmico dos refrigeradores. Este setor 
é_ essencial e terá que dispor de tempo e recur
sos para o d~senvolvimento de alternativas 
tecnológicas ambientalmente brandas; 

C) [ndústria Eletrônica: Q CFC é u521do pa
ra limpeza de componentes da indústria ele
trônica, sendo difícil_ ençontrar alternativas am
bientalffiente brandãs para este caso. Enquan
to não houver substitutos devem ser desen
volvidas técnicas de captação, condensação 
e reclrcuiação do CFC, reduzindo-se assim 
as emissões dos gases nesta atividade, alén~ .. 
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de técnicas de reciclagem dos mesmos CFC 
usados em estado liquido. · -- · 

Os passos seguintes àos docuinent6s iriter~ 
nacionais são ?S promulgações de leis em 
cada um dos paises sigriãiárfós do Protocolo 
de Montreal e a criâção ·ae- mec·anisinos de 
fiscalização dos objetívos inerentes- ãs metas 
deste çonjunto de me_WdaS. 

O texto a seguir expressa a 1/efsão brasileira 
dos compromissos que: a nação deve assumir 
em relação a questa-9-dã r!'!dução da camada 
de ozônio estratosféric:o, em- harmonia tom 
os objetivos coJimados pelci convênio de Vieria 
e pelo Protocolo de ~ontreal. -

Sala das Sessões, 15 de agosto de 1989. 
-Fernando Henrique Ü!rdoso, -

O SR. PRESIDENTE (lram SaraiVa) -
Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.) 

Não havendo quem péÇa apãJavra,-encerro 
a discussão. 

Encerrada a discuSsão, _a--matéria vOlta à 
CornTsSão ç\.e Setvlços de_~~~,:l-~EsfrutUrá. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ltem4: 

Projeto de Lei da CâJTiar? n" 200, 9e 
1984 (n~ 504/7.9, na casa de origem), 
que dispõe sobre a possibüidade de os 
sindicatos de trabalh~.9C?I..e5 poderem re
clamar em juízo, independentemente de 
mandato procuratório, adicionais de insa
lubridade e periculosida_de, em beneffdó 
de Sel!s assedados._ 

A Presid_ência, no!? ternlos do art. 334, alínea 
a, do Regimento fnterno, e co.rífofnieó Parécer 
n"' 58, de 1989, da CofuisS:ãõ<:ie C6nstlti..tição, 
Justiça_ e Cidadan-iã-.- de~lara_··pr'ejlldicado o 
Projefo de Lei da Câmara Ó" 200; de-1984. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita_ a devida comunicaÇ:ãà 
à Câmara dos Deputados. ~ -

O SR. PRESIDENTE {Jram Saraiva) -
Item 5: 

Projeto de Lei da Cârlia:ra n"-202, de 
1984 (nn 1.735179, na CaSa de áígem), 
que dispõe sobre o sist~rna prevídendá-
rio dos serviç.tores munic:ipais. · -

A Presidência, no~ ~ermos do art 334' allm!a 
a, do Regimento Interno. e cQiúqrfrie O Pa-recer 
n" 58, de 1989, d.;~:.CQmissão de Constituição, 
Justiça e CldaQan~ª' declara pfejudicado o 
Projeto _de l.,ei. çi_a Câmara- n..., 202_, de 19?4, 
(Pausa.) 

Não havendo objeçâo d,o Plenário, a matéria 
irá ao Arquivo, feita a d~vida cQ_tnUJ1icà<;ão 
à Câmara dos Deputados. - -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -
ltem6: 

PrOjeto de_Lgi _çia Câmara n" 210, de 
1984 (n~ 522i79, n~· Casa -ae ori9-e!ll), 
que acrescenta parágrafo ao art. 489. da. 
Consolidação das Leis d9 Tr8bãll")ç.,~r9-
vada pelo Decreto~Lei 11" 5.452, de 1" de 
maío de 1943, para pertnitir a rescisão· 
do contrato de trabalhO, sem-onus-para 
o empr~gado, durante a período do aviso 
prévio. · 

A Presidência, nos termos do art. 334, alínea 
a, do Regiméhto fnteú1o, e conforme o Parec:er 

no 58,-de 1989, da Comissão de Constituição, 
JUStiça -e Odadania, declara prejUdicado o 
Projeto de lei da Câmara li" 210, de 1984. 
(Pausa.)· - · 

Não havendo objeçâo do Plenário, ê!. matéria 
irá ·.:ro·-arquivo,- feita a-devida c::omunica~o à 
Ornara dos Deputados. 

Está esgotada a matéría constante da Or~ 
dem d~ Dia. 
_o"-Sr~ -Jutahy .MagailiãeS- Sr. Presiden~ 

te, peço a palavra p~a ordem. 

O SR. PRESlDENTE (Iram Saraiva) -
Conte@_ a pa\avra ao l1obre Senador Jutahy 
Magalhães. · 

OSR. JUTAHY MAGJ\LHÁES (PMDB
BA. Pela_çrdeffi. Sem revisão do orador.)
St. Presidente, foi lido hoje, no plenário, um 
re-querimento de informaÇões-que-estou enca
minhando ao Ministro da PreVidência e Assis
tên:c:ia"Sbt1al. Em conversa com o nobre Sena
dor J8rbas Passarinho, fui alertado para um 
ponto que procurarei ainda r-etffi<::ar nb fequeri
merito, porque solidto a indicação dos mtl 
maiores d~vedo_res do Brasil em relação à Pre-
vídênci.;t. , · · - · 

O SR- ~PR"ESIDEN'TE (Iram Saratva)- V. 
Ex" sel:'á atendido. 

Passa·Se à lísÍá-de oradores. 
Con~:edo a _palavra ao nobre Senador Mau

'ricio Correa, que fali:lrâ como Líder. 

O SR- MAURÍCIO CORREA (PDT- DF. 
Comó Líder, pronuncia o seguinte discurso. 
Serrl ·r~Visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, tenho lido, nq_,sjomatS, e visto, na 
televisãq; que o Presidente da República trá 
encaminhar, ou já encaminhou, na data de 
hoje, medida provisória pela qual seriam auto
rizadas as vendas dos !móveis pertencentes 
à .Ui1ião e que se localizam no Distrito Federal. 

Oi'a, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a con· 
cretizar-se e.sta afi_rmação, teremos, sem dúvi
da alguma, uma violência praticada contra o 
exerC:ítio parlamentar, no instante em que to
dos sabem que apresentamos Projeto de lei, 
já Votado na Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania com essa finalidade e que, 
tendo merecido o .recurso apresenta-do pelo 
ilustre Senador João Menezes, veio até o Ple
nário desta Casa, retornando à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, abrigando 
um substitutivo daquele" COmpanheiro, um 
rrleu e -oui:ro do- Senador Jutahy Magalhães 
=éVãrias emendas. 

- Evidentemente eSsa medida não se reveste 
daquelas exigências capituladas na Constitui
Çãõ e que determinam a urgência e relevância 
de uma medida provisória, tanto rilais, Srs. 
Senadores, que ~xaminamos com perc:udên~ 
tia-"&Venda-desses imóveis. 

É daro que, nessa tentativa de entendimen
to entre oS Poderes· Legislativos e ExeCutivo, 
'VfabTiiza-se;- mais do que nunca; a oportuni· 
'dã"dépa-ra-aprovartnosVárias medidas de inte
réSSE(do pOVO- brasileiro, do interesse, indu. 
sive. da nossa economia. 

O~ substiti.1tivo que apresentei à Comissão 
de Constituição, Justiça e Odadania, aprovei
tando o recursso interposto, exatamente com-

pabbiiizá" este m0rt1~mto Que estamos vivendo 
com aquilo que julgo ser necessário se aprove. 
Portanto, a alienaç-ão dos imóveis, em Brasilia, 
deve ser feita, tanto quanto possível, generica
mente: a.que(es que estejam há três anos, -ou 
venham a completá-los, no imóvel e preen
cham os oUtros ~equtsitos, p-oderão comprá
lo. 

Sabemos, Srs. Senadores, que esses imô
veis pertencentes à ·união, às autarquias--e -as. 
empresas de economia mista, na verdade tra
zem déficit enorme ao Poder PúbliCo.l\13 taxas 
de oçupação seguer dão pata pagar- as despe
sas de manutenção desses troáveis. Portanto, 
justifíCi:i=-se plenamente sua alienação aos seus 
aluais ocupantes. 

Por outrQ \~dO, essa alienação pennitirá que 
Q Governo do Distrito Federa! posSa Vãle'r-se 
da prerrogativa de cobrar tributos, o que evi
dentemente contributria para o Erário do Dis~ 
trito federaL Os imóveis pertencentes à União 
gozam de imunidade tribitária-. Por conseguin~ 
leA_se forem alienados, incidfrão sobre esses 
imóveis oS -r~Spec::tivos tríbutos. 

Portanto, deixo patente que esse substjtuti~ 
que apresentei determina a alienação dos imó

-veis ful)c:ionais não só na Capital da República 
comO em todo o Brasil, Não se justifica mais 
que ·a União mantenha comO sua propriedade 
de váriOs 1móveis pelo Brasil afora, quando 
sabemos que·o maior desejo daquel~ que vive, 
quer sob a forma de ocupação, quer pagando 
alugue!, em imóveis da União é a aquisiçã'o 
do imóvel. Trata-se, portanto, de medida alta· 
mente salutar, neste momento em que o défi
cit público é exagerado em nosso País. 

Condamo os Srs. Senadores para este fato: 
já existe em tramitação ui-TI projeto aprovado, 
e agora, com três substitutivos e vários emen
das na_ Comissão de Cohstituiç:ão, -Justiç:a e 
Cldadania. Asslm sendo, nãO" seria justo que 
o Governo mandasse uma medida provisória. 

Esse nUmero não é inventado e poderâ Ser 
esclaredqo pelo Ministro Jader Barbalho -
que disse estar pronto - e ter condio;ões de 
prestar as informaç-ões. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho aJerR 
fou-me de que deve haver uma modificação 
no requerimento;-para que essa resposta seja 
dada em relação aos i~adimplenteS, porque 
existem devedores que estão pa~)ãildO fiO'f
malmente as prestações. Então, Sr. Presiden
te, para evitar dúvidas dos regu/~res e irregu
lares, serLa necessâría uma modificação nesse 
requerimento, o que farei, encaminhando-a 
logo em seguinda a V. &. 

ConfOrtne salientei, apresentei esse projeto 
antes do recesso; ele veio para o Plenârio e 
agora volta à Comissão-de Constituição, Jus-
tiça e Cidad_ania. Estaremos atentos para aper
feiçoá-lo, melhoi-ar sua redaçZio, enfim- fazer 
o que for Possível. - - ~ 

P:Qf çOnseguinte, não se pode tolerar que 
o Presidente da ReJ?úbriCa; neste In"stãnte, 
mande uma medida pràvlSOi-ia; Sua Excelên
cia sabe- osjomaís do Brasil todo notic:iaram 
- que estamoS com um projeto' em tramita
ção, exatamente na tentaiva de buscar solusão 
para acabar c:om esSa proteç:ão que s_e_ _está 
vendo, ao se permitir que pessoas residam 



3882 Quarta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção li) Agosto de 19,89 

em imóveis pagando uma ninharia, quando 
o desejo delas próprias é o de comprar as 
respectivas propriedades. 

O Sr. Jutahy Magalhães --:Permite V. 
Ex" um aparte, nobre Serlador? · 

O SR. MACJRÍCIO CORREA - Com d 
maior prazer, Senador Jutahy Magalhães. V. 
~inclusive, ê autor de um substitutivo. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. EX está 
discutindo uma das questões que temos tido 
entre Legislattvo e Executivo.- Vários são os 
projetas de iniciatiVa do Legislativo sobre os 
quais o ExecUtivo proCUra assumir uina pater
nidade indevida em determinado momento. 
Mas temos também responsabilidaâe por isso, 
já que deveríamos ser mais ágeis na discussão 
e aprovação dessas matérias que têm _ _a inicia
tiva desta Casa. Nesse caso específico âe V. 
Ex", já estamos discutindo a questão e deveriaM 
mos agilizar, agora mais do que nunca, para 
mostrar o pensamento do LegisJativo, porque, 
afinal de contas, o Executivo, o Presi-dente da 
República tem os seus Uderes-nesta e na_outra 
Casa do Con9ress.o~ Então, qualqúer sugestã_o 
do Executivo poderia ser trazida através de 
suas Uderanças, num respeito à atividade parM 
lamentar, o que infelizmente não existe. O PreM 
sidente da República tem buscado qualquer 
tipo de confronto, de nível maior, de nível me
nor, mas sempre procurando confronto com 
o Legislativo, quando não utilíza eis elementos 
que tem nesta Casa, que apóiam o seu goverM 
no- não é posslvel que aqui não haja alguém 
que apoie o Presidente da República - e traM 
gam as suas idéias, as sua _sugestões para 
serem debatidas neste fórum, Infelizmente, 
não é iss-o que ele Jaz. 

O SR. MACJRíCIO CORREA - Agrade
ço a V. Ex- o aparte. E gostaria de acrescentar 
que temos votado o que é possível; inclusive 
V. Ex', outro dia, presidindo a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, na ausência 
do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
verificou quanto votamos. T adas as vezes que 
temos reuniões na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, produzimos farto material 
de projetes com efeito terminativo e projetas 
que não tenham efeito terminativo corno os 
decorrentes de mensagens do próprio Gover
no. Tendo retornado o projeto com esse recur
so à Comiss_ão de Constituição, Justiça e Cida
dania, o nobre Senador Cíd Sabóia de CaM
lho, que me está ouvindo, já distribuiu nova
mente ao mesmo Relator, o nobre Senador 
Chagas Rodrigues, do Piauí, que vai examinar 
o substitutivo e as emendas. 

Fica, portanto, Sr. Presid~nte, Srs. Senado
res, o registro, a advertência de que o Presi
dente da República está querendo atropelar 
uma providência que se encontra na sua fase 
de ultimação. E não podemos permitir, porque 
seria uma demonstração da nossa fragilidade 
ou da nossa incompetência. Tem os que estar 
atentos para o que já existe na Com_iss~o de 
Constituição, Justiça e Cidadania-e -àquilo que 
já estudamos até o momento. -

Era isto, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

(Durante o discurso do Sr. Maurício 
-Corréa, o Sr. Iram Saau"va, 19 Wce~Pre~ 
--sidente, deixa a cadeira da Presidência, 

que é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sou
sa, 3<> ~ecretiirfo.) 

O SR.. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa) 
- Cõricedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Pronun
cia o~seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)-Sr. Preside-nte, Srs. Senadores, recebe· 
mos, do Sindicato dos Empregados em Esta
belecimentos Bancários do Estado do Acre, 
a segUiofe correspon"dência: 

Of. SEEB - AC. n" 4B/89 
Rio Branco - Ac, 8 de agosto de 1989. 

IV:> 
Exmo .Sr: Mário Maia -
Senador da RepUblica - PDT - Acre 
M.D. 
Nesta. 

Prezado Senhor, 
O SindikClto dos Bancários do Acre, 

tem a honra de convidar V. S•, para aber
tura do Seu IV Encontro Estadual que se 
fará realizar no próximo dia 25-8, às 20":00 
horas no auditório da Ufac - Centro. 

_Queremos ressaltar ainda, que tal evento 
será da mais alta importância no momen
to em que os bancários de todos os muni
dpios do Acre estarão discutindo os se
guintes assuntos: 

a) Sucessãq Presidencial 
b) Os Bancos e o Sistema Financeiro 
c) Camparlha Salarial 
d) Intervenção no Banacre 
Desde já contamos com sua indispen

sável presença. 
Saudações Sindicais, Sér!J!o RoCha Ta

bo,a_da. Presidente. 
E do Comitê dos Funcionários do Banacre 

em defesa: do Banco de Nossa Gente, também 
recebemos Correspondência semelhante, va
zada nos seguintes termos: 

Of. SEEB- AC, n' 51/89 
Rio Branco ...:...... AC, 9 de ªgosto de 1989. 
Ao 
Exm' Sr. 
Mário Maia 
M.D. 
Senador da República -Acre 

Prezado Senhor, 
_,O Banacre passa por um momento de

licado em sua história. Vítima de um pro
cesso sistemático de ataques dos ban~ 
queiras internacionais_ e do FMI, toâos os 
bancos estaduais viVem situações de in
solvência semelhante. Neste sentido nós 

-- furicionários do Banâcre, preocupados 
com este momento, estamos promoven
do um seminário noS-dias 26 e 27/8 para
discutir tal situação. Estarão presentes no 
Auditório do Senac representantes de 
1.300 {um inil e trezentas) famílias que 
compõe o corpo funcional da empresa. 
As discussões •contarão com a contribui~ 
ção de um técnico do Dieese e do PresiM 
dente do Conselho Diretor de Interven
tores do Banco. 

Queremos na oportunidade convidá-lo 
para este evento, cuja abertura se dará 
no dia 25/8 às 20:00 horas, no auditório 
da Ufac- Centro e pedir seu apoio para 
melhor viabilizar o encontro. 

AprOveTi:amos Para- externar ·nosso 
apre-ço pelo eminente parlanientar. 

Saudações Sindicais, Comitê dos Fun
cionários do Banacre em defesa do Ban
co de Nossa Gente. 

Sr. Presidente, leio esta correspondência, 
porque estou informado de que o BanC·o, ao 
passar por várias dificuJdades, deixa seus fun
cionários num estado de perplexidade e de 
grande preocupação. Não é de agora que o 
Banco do Estado se vem arrastando em gran
des dificuldades, fechando seus balancetes tri
mestrais e semestrais sempre no vermelho, 
o grande balanço final sempre em situação 
deficitária. 

Não queremos discutir, aqui, a administra
ção, a má gerência ou a incapacidade de ge
renciamento daqueles _que se: têm colocando 
a frente do Banco do Estado do Acre para 
manter a sua administração compatível com 
a confiança do Estado, bem corno com a dos 
seus aciori.fStáS. ·- -

Dev_o registrar que tem hav!do_grande negH
gência, grandes facilidades e até mesmo com
padrios, segund<;>_comen~rios_à boca míuda 
daqueles que procuram o Banco do Estado, 
que vieram acarretar a sitUaÇão de insustenta
bilidade atual do Banco do Estado do Acre, 
haja vista que está sob intervenção dO Banco 
Central e _ameaçado de liquidação definitiva. 

Sr. Presidente, para que isso não ocorra, 
os funcionários, através do Sindicato dos Ban
cários do Estado do Acre, estão, por si mes
mos, tomando as providências e apelando pa· 
ra as autoridades. 

Essa instituição de financiamento, de gran
de importância, criada no momento em que 
o TerritóriO dO Acre passou ã: Estado, com 
a finalidade de fomentar seu desenvolvimento, 
mas que, infelízmente, com o decorrer do tem
po, foi perdendo essa atribuição, hoje está 
transformado num banco comercial para ope
rações pura e simplesmente, de empréstimos 
a peSsoas que se serve'r'n dele pelas facilidaM 
des, naturalmente, do GOYefilo, preocupado 
com manipulações políticas de deixar passar, 
e a inadimplência crescendo, a tal modO que. 
levou o Banco a essa situação, praticamente 
irrecuperável. _ -

As autoridaçles feder.;1is _!= estaduais Chega
ram, no presente, a um acordo: o Banço Ce_ri
tral, atravéS do seu Presidente e do seu repre-~ 
sentarite-interventor" no EStado; P"rop6S ao tl:o- -
vemo do Acre uma oxigenação, para ver se 
dava oportunidade e tempo de o Banco do 
Estado do Acre obrigar os seus devedores a 
ctiriiprir com os seus éompromissos. O Brulco 
Central também se proporia a injetar 7 milhões 
de cruzados novos, com a contrapa-rtida de 
o Governo do Estaao fazer uma iiljeção ou 
uma transfusão de recursos para o Banco do 
Estado, somando a parcela de 14 milhões de 
cruzados novos, que viriam a alentar ou dar 
um pouco de -vida a essa entidade financeira 
do Estado, até que pudeSse equilibrar-se. 
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Entretanto, estou sendo informado _por fun
cionários do Banacre que o- Bãnco Central 
cumpriu o seu compromisso, o seu éicordo 
de depositar a parcela cuja responsabilidade 
assumiu, mas a contr~p_artida do Govertio do 
Estado não ocorreu, havendo, portanto, uma 
grave distorção, a ponto de, em não podendo 
ou não realizando essa contrapartida, o Banco 
não poder, pelas cláusulas contratuais, opera
cionalizar a parcela .deposi~ada pelo Banco 
CentraL · -

Portanto, Sr, Presidente, sem qu-erer fazer 
carga a qualquer pessoa, sem querer faze:r 
uma critica mais profunda à incapacidade ge
rencial do atual Governo do Acre, com as enti
dades de sua responsabilidade e aqueles ele
mentos·de sua confiança, colocados à frente 
do Banco, queremos fazer um apelo veemente 
a S. Ex" o Sr. Goverhador do Acre, em nome 
dos funcionários do Banco do Estado, em no
me do Banacre - porque_ o Banco não-~ 
de S. Ex•, tampouco de seu Governo, e sim 
da população do Estado FeOerativo do Acre 
- para que cumpra, arranje um modo de 
depositar, imediatamente, a parcela da res~ 
ponsabilidade do EStado, para que o Banco 
tenha uma soberania suficientê, e, deste mo
do, tomar viável a sua recuperé!-ção. _ 

Quero dar os parabéns a Sérgio Rocha Ta
boada, Presidente do Sindicato dos Bancários 
do Acre, e à Comissão dos Funcionários do 
Banacre, neste momento em que tomam a 
iniciativa de, no seu IV Encontro Estadual, tra
tar de assunto da maior importância para a 
economia e o desenvolvimento desse Estado 
da Federação engastado na parte ocidental 
dessa Amazônia tão sofrida. 

O Sr. Nabor Júnior- Permite V Ex• um 
aparte? 

O SR. MARIO MAIA-Com todo o prazer, 
nobre Senador Nabor Júnior, concedo-lhe o 
aparte. Aliás, é uma oportunidade de escla
recer algumas considerações feita_s_ aqui, pol-
que, diga-se de passagem, c_om o meu teste
munho, durante o seu Goveà1o, com todas 
as _dificuldades que sempre enfrentamos no 
Est"ado do Acre; V. Ex• conseguiu manter 
aquela entidade financeira mais ou menos 
equilibrada e, lamentavelmente, agora encon~ 
tra-se-como-dissemos, não queremos fazer 
carga pessoal a ninguêm-num Estado de pra
ticamente calamidade pública. 

Concedo o aparte a V. Ex•, com muito pra
zer. 

O Sr. Nabor Júnior - nustre Senador 
Mário Maia, encontrava-me no Gabinete parla
mentar quando ouvi, pelo serviço de som do 
Senado Federal, o pronunciamento de _v.~Ex _ 
Então, imediatamente me desJoquei até -o_ Ple
nário desta Casa, para prestar alguils esclare
cimentos ~ respeito do tema que V. Ex" está 
abordando na tarde de hoje. 

O SR. MÁRIO MAIA- Ffco muito grato 
pela atenção de V. Ex- -

O Sr. Nabor Júnior- Fui proCurado tam
bém pelos funcionários do BanCo do Estado 
doAcre, que me formularam idêntico convite 

para participar desse encontro que Yi!L se reali
zar rio pióiirilo-día 25 de_agosto, em Rio Bran
CO, pãl-a discutir a situação do Banco do Esta
do do Acre, evidentemente com a participação 
dos atuais dirigentes dessa instituição_ finan
ceira, EntretantO aS infornlações trazidas ao 
conhecimento_ de V. Ex" - parece-me não 
condizem com a realidade dos fatos, por isso 
que estou aqui para esclarec~ alguns pontos 
qU~ -ç_9n~iâéiõ- da nlaiol- importância, a fim 
ge-colo~r o problema nos seus devidos ter
mos. Na verdade, o Governo do Est8.do do 
Acre aceitou uma proposta, apresentada pela 
direção do Banco Central, de uma adminis
tração compartilhada para o Banco do Estado 
do Acre, conseqüentemente com o afast6-
mento_de toda diretqria anterior. Essa admi~ 
nistração compartilhada seria exercida por 
dois diretores indicados pelo Governador do 
Estado e- doís_ d-iretores indicados pela Dire
t0ri21 do Banco Central, e, durante um período 
de seis _meses a um ano. aproximadamente, 
essa diretoria iria: tentar sanear firlanceiramen
te o Banco do Estado do Acre e devolvê-lo, 
em condições normais, .ao. Governo, acreano, 
como acontec_e.u com_ outros Banc;-os que so
freram intervenção do Banco Central. como 
forô-Casô-do Banco do Estado do. Ceará, do 
Banco do Estado do Rio de Janeiro, do Banco 
e, em ·nenhu~ momento, compromisso do 
Governo -dó EStado de repassar 14 milhões 
de- cruzados para reforços do capital social 
do Banco d9 Estado Acre.~ -

O SR. MÁRIO MAIA -Tive informação 
de que seriam 7 milhões da parte do Governo 
e 7 milhões da parte do Banco Central, soman
do a parcela de 14 milhões, para oxigenar 
o caixa do Banco. 

·o ·sr~ Nãbo~-Jímiof .:... Ainda asSim, o 
Governo dO Estado do Acre nao tem condi
ções financeiras de repas5_élr ao Banco -do Es
tado do Acre 7 milhões de cruzados novos, 
põ1"que a rectfta global do Estado eStá situada 
em tomo de 12_ª 14 milhões mensaiS, e só 
Õ funcionalismo ·público está levando_ cerca 
de 12 milhões. Estão, seda extremamente difi
cil ao Estado assUmfr um compromisso des
ses, mesmo porque;- nõ momento em que 
o Governo negociou cOm O Banco Central 
essa administração compartilhada, não_ lhe foi 
apresentada nerihuma proposta nesses ter
mos, porque o respasse de 7 milhões de cruza
dos JJOVOs _resolveria a situação do Banco do 
Estado do Acre, independentemente de o 
Banco Central intervir ou- não 7 milhões de 
cruzados nQvos, segundo a exposição feita pe~ 
Ia Diretoriã âo Governador do Estado, sariea
riam o Banco, e não preclsária essa adminis
tração-_ compartilhada do Banco Central. Na 
verdade, o Banco do Estado_do Acre começou 
a entrar nessa crise ecortôrTiiCa e finanCeira 
a partir dO- Plano Cruzado. ~aquela época -
V. Ex". sªbe _e -aCompanhou de perto toda a 
atuação do Banacre nestes -últimos anos -, 
o=Govêmo mantinha, nesse Banco, razoável 
nível de depósitos dos repas-ses federais e o 
Banco aj)Jicava esses recursos no mercado 
_finãi"tceiro. A partir do Plano Cruzado, ou seja, 
a_ partir de -março de 1986, os rendimentos 

desse capital reduziram-se substançialmente. 
porque, naquela época, as aplicações no mer· 
cada financeiro, através do overnight, davam 
um rendirn_ento de 7, 8, 9_%_ ao mês, e, com 
o Plano CrUZado, cãfr-am quase a zero._ A partir 
daquele momento, o Banco do EstadO do 
Acre passou a enfrentar uma situação difícil, 
como aconteceu com os Bancos a que rné 
referi anteriormente. Acredito que agora, com_ 
essa aãrflinistração compartilhada, e o Banco 
Central assumindo a responsabilidade de re· 
forçar o caixa do Banco do Estado do Acre, 
essa instituição vai sair dessa cris.e. Creio que, 
até o início do próximo ano, teremos sUperado 
essas dlfkuladades qu~ o Banco do nosso 
Estado_está enfrentando no momento. E_ra es
te o esclaredmento que gostaria de prestar 
a V. Ex•. 

O SR. MARIO MAIA- Agradeço a V. Ex' 
o esclaredmento, Cjüe~vem trazer luzes à expo
sição que tentamos fazer para tranqüilizar os 
funcionários do Banacre, que constituem, ho
je, uma grande parcela da elite administrativa, 
do nosso- Estado,- posto que temos agências 
não apenas no interior do Estado Côrrio em 
OtJ-tras praças, em outros Estados da Fede-
ração. -

---Então, essa preo_cupaçãd que ós fUncioná· 
t'íos·e-slão mostrando, no-momento, tem uma 
razão profunda. Estamos aqui com a intenção 
de procurar esclarecimentos e também nos 
colocando numa posiçãO, mesmo simples e 
humilde, de ver o que podemos fazer e a quem 
podemos procurar, se o Presidente do Banco 
Central, se o Ministro da -Fazenda, para que 
se efetive realmente a autorização da parcela 
que o Banco Centrãf terá que injetar no Banco 
do Estado do Acre, _que, reconhecidamente, 
está numa situação de quase desespero. 

Tenho informações, nobre Senador, de que, 
realmente, há um número acentuado de ina
dimplênda de pessoas que tomaram emprés
timo e não púderam, por várias circunstâncias, 
cumprir c_om as obrigações e sequer renovar 
·os-títulos. Este é um dos elementos complica· 
dores a levar o saJdo do Banco ao vermelho. 

Estamos aqui para cooperar, mesmo num 
Partido de Oposição, e procurar os Caminhos -
necessários, para que não haja a fatalidade 
que está sendo esperada pelos mais pessi
mistas. Vários funcionários nos telefonaram 
alarmados pela notícia que tiveram de que 
estava iminente a liquidação do Banco do Es-
tado do Acre. __ _ _ 

Estã.ffios fazendo esse registro para que as _ 
torne pública a nossa preocupação e para nos 
colocar à dispo-sição das autoridades federais 
e estaduais, para cooperar no sentido de que 
essa entidade, de tão grande importância para 
a· economia e o desenvolvimento do Estado 
do Acre, não venha a falecer à falta de recur
sos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-CoriCedo a palavra ao nobreSenadorFran
ciso R~llemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -·sE. Pi-anuncia o .seguinte discursb. 
Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. 
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Senadores, as constantes paralisações e o es~ 
tado de penúria das universidades brasileiras 
exigem reformulaçã._o administrativa e ffria!).
c~:::!ra dessas institl!.ições inc;:1,1mbidas de for
mar profissionais de alto nível, qUe possam 
efetivamente contribuir para o desenvolvimen
to da Nação. _ 

Bem- sabemos que o ensino superior no 
Brasil está ao alcance sobre._tyQo dos .mais fa
vorecidos, daqueles que cursam os melhores 
colégios secundários - geralmente, colégios 
particulares onde adquirem a base de conhe
cimento_ indispensável à aprovação no vesti
bular. Como se não bastasse essa desigual
dade de condições para o acesso ao ensino_ 
superior, ainda- ehtontra:tnos defensores da 
gratuidade indiscriinít'lada para os alunos das 
universidades públicas, 

Com o _objetivo _de combater essa de_$igual
dade social, apresentei recentemente o projeto 
de lei que institui o ensino superior pago nas 
instituições fed_erªi$ para os al_unos cuja renda 
familiar ultrapasse vinte pisos nacionais de sa
lário e, por essa iniciativa, tive a gr.:tta satisfação 
de receber moção de aplausos e congratu
lações do Cons_elho E$taduéll d~ Eduç_~ção 
do Governo de Sergipe, transmitida por aquele 
órgão C:olegiado através de ofício que, neste 
momento, apresento, na ín_tegra, aos nobres 
Colegas: 

"GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA

ÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
CONSELHO ESTAp<.IAL DE EDUCA

ÇAO 

Oficio n' 450/89/CEE. 

Aracaju, 21 de junho de 1989~ 

Excelentiss_imo Senhor. 
Honra-nos comunicar a Vossa Exce

lência que o Conselh~ E$...taduai de Edu
cação, em sessão plenária de 17-06-89, 
a requerimento do Conselheiro Çôi:lego 
José Carvalho de Sousa, aprovou, pela 
unanimidade dos presentes, Uma moção 
de aplausos e congratulações ao eminen
te SenaQ.or, pela feliz_ iniciativa de apre
sentar ao Senado Federal um projeto de 
lei propondo que os alunos que dispõem 
de recursos __ custeiem seus estudos rta 
Universidade, enquanto os carentes ~e
nham a possibilidade de estuda,r gratu~ta· 
mente. 

Deste modo, as universidades brasilei
ras, que atualmente se_ en_contrÇS.m em ex
trema crise flnancelra, disporão de recur7 
sos para superar suas dificuldades~ asse
gurar suas condíções de. ~I.!QSístência. 

Aplaudimos a atitude de Vossa _Exce~ 
Jência que, embora não seja simpática. 
aos demagogos, visa, contudo, apresen
tar a solução adequada para o angus
tiante problema unive(sitário do Brasil. 

Nesta oportunidade, apresentamos a 
Vossa Excelência os çumprlmentos dos 
que fazem este órgão Cole9_iado. 

Aten<:::io_samente, Prof~ Marlene Alves 
Ca!umby Presidente,"" 

Sr. Presidente, SrS. Senadores, em 1985, 
o Ministério da Educação gastou, Com o ensi~ 
no, 49% do seu orçamento; em 1986, gastou 
65%; em_l987, 69% e, em 1988, 80%. Numa 
projeção;_em 1989; -o ensino superiOr levará 
85% do orça_rnf!ntc do Ministério da Educa~ 
ção; em 199D-,--90%; em 1991 .. ~5%, e em 
1992, JOO%. 

-Isso significa que, enq~Janto prosseguirmos 
com essa política educacional .. inve~indo no 
ensino superior, ern detrimento do ensino fun
damental e do ensino médio, a situação das 
universidades não será revertida. Na<;iajustifica 
esse_ônus para os cofres públicos e nada ê 
mais justo do que determinar que os alunos 
que _dispõem de recursos custeiern seus estu
_dos na Universidade, enquanto os de baixa 
renda .tenham a POSSibilidade de estudar gra-
tuitamente. . . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em-- artigo
pub[icado no Coriefo"': BriJzilieirse1 de _30 c_l_e 
julho próximo passado, o Dr. Lúciq Castelo 
Bran_co, Profe$0r d~ Sociologia da UnS, ana
USa- jxoftirtdaniente o problema da greve, as 
causas e conseqüêncías da paralisação das 
atividades naquela (Jniversidade. 

Declara o ilustre professor que ''o apelo in
discriminado e sistemático à greve revela o 
desconhe_ç_{mento da import~ncia decisiva da 
UniverSídaQ.e, sobretudo no contexto estraté
gico da revolução tecnológica, e penaliza dy_-

-pramerite~_a Nação e a ,s._(jç:iedade." - . 
As greves qUe E:stão pipoca"ndO nas unlversi

dad~s. em todo o território nacional, são" de 
caráter dominantement~ pÕlitico e provocam, 
não apenas uma_ campanha de desmoraliza
ção do ensino acadêmico e das -instituições, 
mas _também resultam em prejuízo incalcu
lável para o desenvOJvii-nento do País, tanto 
do ponto de vista da interrupção das atividades 
docentes e discente~, guanto do ponto de vista 
do ~Yãso na produção de profissionaiS' quafífi
cados para o mercado de trabalho. isso sígOi
fi~ãmais subdesenvOhdr'nelito i inenos po~_: 
bllidã.d~_de; crescjm"ento·em todos os setores 
da vida nacionaL ·-

No citado artigo, é bastante afirmativo o Pro
fessOr tastelo Branco, ao observar que "a Uni
versidade de Brasília vive_ hoje à mais sérra 
cris~ de sua curta _Çistória", e fã.z veemente 
apelo aos grevistas, s"usientãndo qu~ "a Uni: 
ver.sidade.q~o pode parar". Adverte, ainda, que 
"a educação, ell".! todoS os níveis, e mais do 
que simplesmente um serviço básico; é a pre
miS$?l ft.mdarne:ntal de uma sociedàde rlvre, 
justa, pluralista e democrática'". -

Nada mais.sei, Sr. Presid~nte, Srs. Senado
res, sobre os pontoS de vistã cjo f~feridõ Pro~ 
fessor, a não ser ess·e percuciente diagnó~tico 
tomado público pelo jornaL 

. Todavia, Sr. Presidente, Srs. Se!_1adores, ca~ 
be-a nós bu-scar soluções para _os inquietantes 
problemaS educacionais brasileiros, encontrar 
o caminho para c fim de tantas greves e a_ten
der às justas demandas de professores e alu
nos, Cabe __ Q. caçla um_ de nós oferecer um 
mínimo ae ~on.dições Para qúe as universi
dades possam realizar as tarefaS para as quais 
foram fundadas. Cabe a todos nós impedir 
o eSv-azià.ri-tento da pesquisa, do domínio cien- _ 

tifico e d_o avanço te_cnológico das universi
dades brasileiras, sob cuja fespohSabnídade 
estão o desenVolvimel)to_ e a perspectiva de 
independência deste País~ - -- - -

E, -para p"ôr fim a essa ·miséria académica, 
é qi.ie fofapreSeritadaa- ·proposição -que visa
substitu_ir a gratuida-de total e _indiscriminada 
do ensino superiõr por um· eilsinO Criteriosa~ 
mente pago, respeitando-se as_ condições fi
nanceiras dos alunos e atribuindo-se total au
tonomia às universida-des para organizarem 
seus siStemas -Qe cohrança-,--de acordo com 
oS -cUStôs-g-Iobais dé cada _çurso, sob a -supef-
visao d0~reSPEidiv"o--6r9ão técniCo federal. 

O Sr. Jutahy Magalhães ~ Perm[te V. 
Ex- um aparte, nobre Sena.dQr Francisc_o _ _Ro
llemberg? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Com rhuita honra, conte·do o aparte a V. EX 
ilustre senador JuJahy Magalhães. 

ôSr. Jõtahy Magalhães- Nob-re S-ena
dor Fréindscci~Róll_~m"biúg, aliêvo~me· a 1nter.: 
romper o seu pronunciamento, cornO Sempre
sério, substancioso, com análiSe das questões 
que traz ao conbecimento deste Plenário. Nes
ta temática, eu gostaria de dar tarTibél-n i,im_ 
pensamento que tenho a respeito dessas 
questões das universidade. PreoC_u_pa-ilte o 
qUe vejo ·no ·meu E~tãdo:- a proliferação dG! _ 
universidades despreparadas a prover os cur
sos de fantos que procuram os bancos uniVer~
sitários· Para o seu apreildiiado. No nosso Es-=
tado, durante certo tempo, a grande -preOcti
pá:ção "de tõdos --os municípios era criar 6 seu 

, próprio gináSià, muitas vezes serri cõn:ta:rcom 
professores capacitados para exercitar o ma
gi~t~rio. Hoje, vejo muita_ preocu_Ração de di
versos municípios da Bahia de reiVindicar a 
instalação de facUldades, de universidades; Ci
to a Bahia porque conheço a questão e sei 
que é uma -reivindicação normal desses muni
cípios, que não querem que os seus filhos 
se desloqUem para outras cidades. No. en~
to, não' estamos preparados - temos tantas 
·uriivêrSídades q-uantO' facUfdades- e hqje já 
e}(iste urna proliferação, porque foram conce· 
didas permissões para funcionamento de uni
versidades que se tran_sforma~a_rn em verda~ 
deiras fâ.bricas de diplomas. Este é um dos 
pontos que temot que levar com mais serie
dade, no Brasil, para a concessãO e fundona
mento dessa.._s univer.si9,ades. Sei que VJ .Ex" 
defende aqui O sistem:_a da_unrverstdade paga, 
do qual tenho certa_ discord$mcia, mas enten
do que V. EX defende .uma tese que pode 
ser ·aproveitada para Se evitar essa prolife"ra
ção, Os recursOs da União, hoje, pela própria 
Constituição, devem-se·( mais d_~stinados ao 
níVel universitlirto. E existe razão pára tssd,
quando a parte do ensino primário é mais 
munidpãl ·e o ensino médio, mals estaduaL 
Esta é a razão, hoje determina-da pela própria 
Constituição. No meu entendimentq, çl.ev~ Oa
ver mais seriedade na conc::essão de direitos 
de criação de universidades-em nossos Esta-
dos. __ . _ 

O SR. FRANCISCO RO!LEMBERG
Nobre Senador Jutahy Magalhães, V. Ex" colo
ca muito befn o problema. Há alguns anoS, 
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a Càmpanha NaciOnal de Educandârios Gra
tuitos cuidou de prover os municípios brasi
leiros de curso ginasial. E o que ocorreu, ·no 
mais das vezes? Na minha cidade natal, por 
exemplo, posso-lhe afirmar que _um percen
tual muito alto de professores do ginásio não 
tinham curso ginasial. Evidentemente, eram 
pessoas selecionadas por um processo que 
não conheço, não eram professores, não co
nheciam de didática, mas mostravam determi
nada tendência para leclonar alguma coisa 
que elas próprias não sabiam. E assim foram 
criados inúmeros ginásios pelo interiores afo
ra Depois vieram as nossas Universidades pU
bli<:as e elas simplesmente dormiam à noite. 
A proliferação de escolas, universidades pa
gas, funcionando à noite, foi uma decorrência 
desse dormir da universidade pública brasi
leira que não quis levar àqueles que trabalham 
ou não pôde levar àqueles que trabalham os 
cursos que ela oferecia no período diurno. E 
o que ocorreu? Uma proliferação muito gran
de de cursos, no mais das vezes ineficientes. 
E-õ ·que é pior, Seitador Jutahy Magalhães, 
de cursos para os quais o aluno, ao c:oni::luí
los, Jamais consegue entrar no mercado de 
trabalho. São cursos, na maioria das vezes, 
para que o cidadão possa solicitar uma ascen· 
são funcional, se for um funcioná-rio público; 
para que assine um Dr. à frente do senhor 
fulano de tal e, às vezes, pessoas até idosas 
que decidiram fazer a universidade já no final 
da sua vida, e diziam aqueles mais jocosos, 
mais brincalhões, que era para que constasse 
na lápide: "aqui jaz doutor fulano-de tal''. 

Minha posição não ê·uma defesa da univer
sidade privada, eu até preferia que não exis
tisse a universidade privada. é. um apelO Para 
que a universidade pública acorde, funcione 
à noite, ofereça a mesma variedade de cursos 
que oferece aos alunos durante ~ dia. 

O Sr. Hugo Napoleão - Permite V, Ex' 
um aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Com muita honra:, Sehador Hugo NãPoleão, 
eminente Ministro da Educação, V, Ex• me 
honra com o aparte. 

O Sr. Hugo Napoleão - Nobre Se
nador Francisco Rollemberg, conheci de perto 
o problema da universidade brasileira, exata
mente pela razão que V. Ex- acaba de ferir. 
Fui Ministro da Educação durante 14 meses 
e meio~ assim como tive uma passagem no 
Ministério da Cultura durante dois meses, en
tre os Ministérios de Celso Furtado e José 
Aparecido. Tendo sido Ministro da Educação, 
propus o repensar da universidade brasileira, 
da universidade pública, sobretudo. Meu gran
de receio é que, não obstante as reivindicações 
com relação não apenas a salários como aos 
chamadas .OCC, fossem justas e válidas, está
vamos enveredando pelo caminho da exage
rada paralisação, como estamos agora nova
mente. Eu dizia, em algumas ocasiões, que 
a universidade públtca brasileira é socialmente 
injusta, elitista e concentradora de renda. Não 
temos mais como discutir a questão da gratui
dade ou não, porque Já é um imperativo cons
titucioilal. Está consagrado e devemos cum-

prir esse dispositivo. Eu dizia sempre que, en· 
quan~_aqueles que têm condições freqüen
tam cursos gratuitos, pagos pelo Governo· Fe-
deral, com o dinheiro do contribuinte, pessoas 
Cp.le-precisam estudar na universidade - co~ 
rnerciantes, comercfários, bancários que ne· 
cessitam freqüentar curSos-.só pOdem fazê
lo· à noite. À noite, essas pessoas pagam os 
cursos ·em universidade privada, particular, 
porque durante a noite a universidade pública 
brasileira dorme: Então, facetas como as que 
V. & vem tão bem analisando no pronuncia~ 

mente que faz no plenário do Senado Federal 
hoje, naturalmente não podem passar desper
cebidas, e não passarão despercebidas. Con
gratulo~me com V. Ex~. agradecendo a con
cessão deste aparte. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
Eminente SenadOr Húgo Napoleão, eminente 
ex-Ministro da Educação e Cultura,_ o aparte 
de V .. Ex', que ihcorporo ao meu pronuncia
mento,. vem de muito enriquecê-lo. Aliás, o 
depoimento de v. & se transforma no cerne 
do meu discurso. V. Ex•, neste instante, ê cc
autor _do pronunciamento que faço nesta tar
d.e, pela posição de defesa com que se teve 
quando da sua gestão profícua à frente dessa 
Pasta, e pela forma como sempre encarou 
o ensino no Brasil. Conheci V. Ex~ Vice-Uder 
da nossa Arena, do nosso PDS, na Câmara 
dos Deputados. V. Ex~ foi um Deputado ilustre, 
um Governador primoroso, u-m grande Gover
nador, e são os seus companheiros de Ban
cada que vêm à tribuna desta Casa sempre 
afirmá-lo em alto e em bom som, Portanto, 
_o depoimento de um homem do seu quilate, 
da sua cultura, da sua inteligência e da sua 
experiência, o depoimento de V. _Ex•, ffiuito 
enriquece,- este_ discurso. 

Solicito a V. Ex• aceite qUe o inclua como 
co-ãütor deste pronunciamento. 

O Sr. Hugo Napoleão - Sensíbilizado, 
agradeço profundamente a V, Ex.' as palavras. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- . 
Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, baSta de sobre
carregar o Governo com a concessão de bene~ 
fic!os para quem deles não necessita. A solu
ção para a extrema crise financeira que atingiu 
as universidades brasileiras está na própria 
universidade, e uma vez resg-uardada a gratui
dade do ensino superior para os alunos de ' 
baixa renda familiar, nada. impede que pa~ 
guem seus estudos na universidade aqueles 
que çodem fazê-lo, e certamente o farão sem 
grandes sacrificlos. 

Assim, poderemos cumprir os preceitos 
constitucionais que determinam a gratuidade 
do ensino fudamental e do ensino médio, e 
o governo poderá aplicar mais verbas na elimi
nação do analfabetismo. Por outro lado, as 
vniversidades poderão dispor de maiores re
cursos para superar suas dificuldades finan
ceiras e assegurar suas condições de subsis
tência. 

A universidade não pode parar! E o Governo 
não pode mais continuar financiando os estu- · 
dos de nível superior, enquanto a maioria da 

populaçã:o nem mesmo tem a oportunidade 
de ser-alfabetizada. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presi~ente, Srs. 
Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
- Corlcedo a palavra ao nobre Senador Mar
condes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL 
- PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, o ilustre Senador Maurício Correa la
vrou, na tarde de hoje, um veemente protesto 
contra a iniciativa do Poder Executivo, do Se~ 
nhor Presidente da República, de promover 
a venda, em leilão, de imóveis funcion:;tis e 
outros pré-dios da União em Brasília, São Pau~ 
lo, Rio de Janeiro, particularmente, mas por 
este Brasil afora, de um modo geral. 

Sr. Presidente, não podemos deixar de ma
nifestar a nossa estranheza, a nossa surpresa 
com o pronunciamento do Senador Maurício 
Corre a. 

S. Ex• reclama tão-somente do fato de que 
jâ existe, tramitando nesta Casa, projeto de 
lei com igual escopo, projeto de lei com o 
mesmo bbjetivo. 

Ora, Sr. Presidente, a coincidência de posi
ções entre o Senado e o Poder Executivo deve
ria ser saudada com entusiasmo pelo emi
nente Senador Maurício Correa, porque prova, 
pelo menos _de safda, que há um consenso 
quanto ao acerto da medida, quanto à lisura 
da proposição, quanto aos seus largos bene
ficias sociais e à sua utilidade para o bem 
do T escuro Nacional. · 

S. Ex> entende que o Governo estaria atrope
lando o Congresso Nacional aq enviar pro
poSta de alieitaçâo 9e_ imóveis_ da União. 

Chegamos a uma situação esdrúxula neste 
País, em que o hábito de criticar o Governo 
não se atém sequer, às drcun:stàilcias: Qual
quer que seja o comportamento do Governo, 
esse é passível de críticas, de dfatribes, _qual
quer que seja a posição assumida ou adotada 
pelo Governo. __ __ _ 

O Governo é_ criticado, ora por náo agir; 
agora é-criticado por agir, po' fomar iniciativas. 

Sabemos que- essa discussão em torno da 
venda de imóveis da União é uma longa e 
interminável obra de Santa Engrácia. 

Desde quando entramos nesta Casa, Sr. 
Presidente, esta discussão consome páginas 
de joma~, horários nobres de televisão e, so
bretudo, espaço nas tribunas das duas Casas 
do Congresso NacionaL Ao Congresso foi da
da, e repetidas vezes, oportunidade de promo
ver essa alienação, que é reclamada por todos. 

A princípio se dizia que estaríamos n6s inibi
dos por força da lei, por força da Constituição, 
que nos criaria dificuldades para legislar sobre 
matéria financeira ou 1sobre alienação de pró
prios da União, Entretanto,-a ConStituição de 
outubro de 88 nos deu uma espécie de carta 
de alforria. Não há nada, rigorosamente nada, 
que este Congresso não pos!fa fazei'" OU deiXar 
de fazer, ou impedir de fazer. O Congresso, 
hoJe, centraliza uma massa enorme- de com
petências e atribuições e já não se pode usar 
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a legislação_ como de:_sç_l,l_lpa ou pretexto para através de suas Lideranças nesta Casa, ofere--
não agir. Há muito tempo o Congresso podia, cer sugestões .ta f~er o pedido de tramitação 
e devia, ter promovido a alie:Daç~o _desses urgente da matéria. No meu entendimento, 
bens. E o Poder Executivo vinha sendo critic~- tendo o Executivo, corno conta_ .;3qui nesta Ca-
da e condenado por coonestar com essa situa- sa~ seus Ud~res e . .s;~s adeptos, deveria fazer 
ção: milhares de prédios ocícisos no Rio de suas sugestõ_es modificativas através de pro-
Janeiro e ·ern São Paulo, e. d~ modo geral, postas dos próprios Srs. Senadores. 
a .:'ldministração numa atitude cont~mplativa, 
numa atitude de co_ntemporização, numa ati- -0 SR. MARCONDES GADELHA- De-
tude passiva, sem tom<lr qualquer iniciativa. vo dizer, nobre Senador, o Exeéutivo nem p~e-

Quando, de repente, o Governo resolve, afi- cisa -p-edir _isso. TodOs Os Líderes estão proli.tos 
nal, tomar a sua decis_ão e a5$1,lffiir claramente __ para as_s!n~ ~ _J?_eªi~~ _?e urgência. -
a posição de promover a venda, então, diz-se Este humilde orador qQe lhes fala neste mo
que está atropelando o Congresso Nacional. _ menta, e que, p01ventura, é 0 Líder do Partido 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. da F'r!'!nte Uberai, se compromete a assinar 
~um _aparte? o pedido de urgência.- tãO logo V. Ex- o aprê

sente. 
O SR. MACONDES GADELHA-Só um Não há nenhum propósito, neste momento, 

instante, Nobre Senador Jutahy Magalhães. de antedpação pelo POder Executivo, tanto 
Nada impede que o Congresso Nacional assim que_ este anunciou com muita antece-

acelere o curso da tramitação da sua proposta, dência a sua proposta. Devo dizer que nem 
nada impede que o Congresso Nacional peça é proposta do Poder Executivo. A idéia surgiu 
urgência para a :ma propositura, que, afinal - sabe bem V. Ex" - de reuniões amplas 
de contas, está dormitando nas Comi_s_sõ~s. -- que já se vêm arraStando támbém aqui, no 
já não se sabe há quanto tempo. Nada impede Congresso Nacional, entre Presidentes de Par-
que o Congresso Nacional chegue antes do tidos, no Gabinete do Presidente do Senado 
Poder Executivo ne$a corrida em favor do Federal, Senador Nelson Camelro,-das quais 
interesse público. resultou aquele documento, que é uma com~ 

Não é outro, Sr. Presic;l_ente, o comporta.- pilação, que é um elenco _de proposições que 
mento em relação ª-OUtros itens das propostas tão simplesmente foram 'acolhidas pelo Poder 
que hoje compõem o elenco chamado "pacto Executivo. 
de emergência·· para conter a inflação. .. Acontece, nobre Senador Jutahy Maga-

Ouço o nobre S_e_nadpr Jutahy Magalhães. lhães,_o Governo resolveu. tomar a sério aquele 
O Sr. Jutahy Magalhães - Agradeço a documento; o Governo passou a entender que 

V. Ex!' a oportunidade que me of_~rece de dar aquilo não_ é de briricadeira; passou a entender 
uma explicação, porque_ participei do debate . que aquela é realmente a vontade geral da 
com o Senador Maurício Correa a respeito Nação., _expressa pela sua representação mais 
desta questão e, na ausênCia de S. Ei", 1-ne legítima, que é a representaç8.ci popular n"o 
sinto na obrigação de fazer essa explanação. Congresso Nacional. 
V. Ex- tem certa razão quando diz que demo· Ora, os _Presidentes de Partido são lide_ran~ 
ramos nas nossas- decisões_.a_~~-?peito desta_ ças muito abrangentes, mais ainda do que 
matéria coroo _d~_ váriaS-ou.tra!'! - eu tinha os próprios Lideres de Bancada, e subscre~ 
abordado este ponto no aparte que solidte.i veram aquele docUmento do qual se valeu 
ao Senador MaJJri,.cio Correa.-A-rfoSSã falta de o Poder_ Executivo para apresentar a sua pro~ 
agilidade na decisão dessas questões poderia, posta. 
muitas vezes, levai' a que b Ex:e_ç;utivo atrope- Não se há de pensar, então, que ao Govem_o 
lasse as_de_c;is.õe~ d_o Çongresso. Essas ques- coubesse qualquer tentativa de se sobrepor 
tões em pauta na Comissão_ de Constituição, ao Pqder_l,.egislativo. Há, entretanto, um deta~ 
JustiÇa e cidadania, de acordo c_om as n-ormas lhe, Senador_ Jutahy Mag?Ilhães: estamos em 
constitucionais e regimentais, tomamos a_ de- urna corrida contra o relógio. Este Governo 
dsão de caráter terroin~tivo, mas tãmbém de está_ na firme_disposição de Ílão deixar passar 
acordo com <1$: nossas normas regimentais. mais um dia s_em gerar um fato pOlítico, eco-
Havendo LU:Oª dls~orQ~ncia_ por parte de ai-, nômico ou ~ocicli; este Governo está empe· 
guns Srs. Senadores. foi feito um recurso para nhado em gerar expectativas contra a corren· 
a decisão da matéria tlqui,no Plenário. Foram te, contra a maré Veiculada pela imprensa, vei-
apresentadas emendas, inclusive -um substi- culªda pela opinião públiCa, a falsa impressão 
tutivo de minha autoria, e acredito - ouvi de que, estando em fim de Governo, é hora 
V_ Ex' de passagem ab-ordar - a proposta de parar tudo, cruzar os braços e simples~ 
do_Executivo seriâ no sentido da venda através mente deixa~ a banda passar e esperar que 
de leilão, e_ esta é uffia d.as- proPostas qUe o novo Presidente venha a assumir. Este Go-
faço no meu substitutivo, pois erttendo-a mais_. _ vemo __ es_tá disposto a administrar, a governar 
justa, mais conseo.tà!lea. Apresentei ym sub~ até_ o final, até _porque ê de sua responsabi
titutivo, com_o outros Srs. Se.n._ac;l.ores apresen~ lid<:~de assegurar a estabilidade econôniicá 
taram emendas. Devido __ à apresentação de: . deste País, garantir, preservar o Pa_is contra 
substitutivo e de emendas •. está retomando o ingress-o em uma hiperinflação, e, desta ma
a matéria à Comissão de Constituição, Justiç~ neira:garantir também a coesão social interna 
e Cidadania, que deverá dar o seu parecer da Nação, a estabilidade das instit~ições, as 
de imediato. Minha dúvida é saber se o cam_i- ele.ições para Presidente da República e a tran
nho melhor do Executivo, nesta questão, seria __ , sição politica e normal, com rotatividade do 
apresentar uma proposta de sua incjativa ou, poder _assegura9a._ 

Nobre Senador Jwtaby Magalhães, V. Ex" 
sabe perfeitamente que uma hiperinflação é 
elemento extremamente corr®ivo e opera em 
lil1'}ites muito estreitos de tempo. Não há país 
no Mundo que suporte 60 dlas de híperin~ 
fiação; não há instit1,-1ição democrática, por 
mais sólida que seja, que resista à deted_oração 
da moeda.. que resista a índices inflacionáriós 
da ordem_de lO, 15 ou 25.000%, como-alguns 
vizinhos nossos foram, infelizmente, vitima
dos. Nã.o há instituição que resiSta à perda 
de credibilid;;~de. de confiança no Governo, I1i!S. 
ihstituições, e, sobretudo, na moeda. 

V. Ex• há de diz.er; mas a venda de imóveis 
fundonais não vai resolver o problema da hi
perinflação, não vai prevenir o ingressO c;lq P-ªí1> 
na hiperinflação. 

Acontece que esta não é uma medida solitá~ 
ría; acontece que _esta não é uma medida isola~ 
da. Ela se integra, e é talvez a parte menor 
de um conjunto enorme de proposições nasci
das aqui dentro do _Congresso Nacion"ãl, e cjue 
pretende alcanç_ar a infi?Jçã9 nas suas três ver· 
tentes, já perfeitamente identificadas: a crise 
fiscal; a crise das dividas interna e externa; 
e a crise das expectativas. 

Eu diria, nobre Senador JutahY Magalhães, 
que a venda dos ímóveis indde s_obre este 
último ~!emento, que, nem por ser o último, 
é o menos importante nesta história toda. Hi
perinflação é um estado de espírito da socie
dade, é um estado d~. espírito de descn~nça 
absoluta e total na capacidade de o Gove_mo 
honrar os selJS comprom_issos no mercado 
financeiro: descrença na moeda, descrença 
nas instituições, descrença na c/a~se política. 

A venda de imóveis, conquanto venh"- a 
amealhar alguns magros cruzados, tem esse 
impacto sobre a opinião pública e abre a pas
sagem para medidas mais sérias, para medi
das ma.is profundas que estão, por seguro, 
a ela <:onjugadas:. 

O Sr. Jutah_y ~g~ães- V. Ex• permite 
outro ap~rte, nc;bre: -~~nãdor? · 

O SR. MARCONDES GADELHA - E 
eu citaria, nobre senador Jutahy Magalhães, 
antes de conceder o aparte a V. Ex", a privati~ 
zação de empresas, outro drama que se vem 
arraStahâQ há muito tempo. A Nação toda fala 
em privatização de empresas, todo mundo é 
a favor da priVatização de empresas; todos 
os presidenciáveis, inclusive aquele que V. Ex" 
defende, sustentam nos seus programas de 
gOverno a-privatização de empresas. 

Pois bem, __ nobre_ Senador Jutahy Maga
lhães, há algum tempo o Governo encami
nhou_ medida provisória propondo_ a privati
zação de empresas. O Congresso a rejeitou, 
sob o pretexto de que a matéria deveria ser 
enc_aminhada ·por projeto de lei. E está trami
tando na .Càmara_ ·dos Deputados um projeto 
de lei de autoria dÇI Sr. Deputado João Agri~ 
pino. E há quanto tempo, nobre S_ena.dor Juta~ 
hy Magalhães, está tramitando esse projeto, 
que, a cada dia, cria um elemeotQ novo, uma 
audiência de determinada personalidade, ou 
de_ categorias e de classes sociais, enfim, todo 
um conjunto de expedientes visando apenas· 
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a retardar o andamento e a votação dessa 
proposição? · · 

Pergunto a V. Ex': o Goitemo tem que espe
rar pela aprovação desse projeto de lei para 
iniciar o processo de Privatização? Há qÚe con
siderar V. Ex• que estamos a alguns meses 
do final do mandato do Presidente José Sar
ney. Se ficarmos esperando pela aprovação 
dessa medida, situação semelhante a essa re
ferente aos imóveis, jamais iniciaremos esSas 
medidas, sobretudo não conseguiremos con
cluir nenhuma delas durante este Governo. 

Antes de lhe conceder o aparte, Senador 
Jutahy Magalhães, devo lembrar a V. EX que, 
no preâmbulo do documento que foi encami
nhado ao Presidente da República, o Congres· 
so Nacional, pelos seus presidentes de partido, 
pelas suas lideranças, outorgou ao Poder Exe~ 
cutivo competência para utilizar quaisquer 
mecanismos legais para a execução dessas 
providências. Tanto o Governo p'ode aQif, nos 
termos desse documento encaminhado ao 
Presidente da República pelo Senador Nelson 
Carneiro e pelo Deputado Paes de An_drade, 
como pode o Governo-Usar da n1edida provi
sória, do projeto de lei, do decreto, como de 
resolução do Banco Central, enfim, quaisquer 
que sejam as medidas, porque-ê esse espírito 
de colaboração e de patriotismo que neste 
momento preside a atitude geral do Congres
so Nacional com vistas ao enfrentamento da 
inflação. 

Ouço V. ~. nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Solicitei o 
aparte porque v. Ex", com a inteligência que 
todos lhe reconhecemos., c:om a capacidade 
dialética que também todos aplaudimos, esta
va fazendo um diálogo comigo, sem eu dele 
poder participar. V. Ex!' perguntava, respondia 
em meu nome. Então, eu não tinha partici
pação nesse diálogo. (Risos.) 

O SR. MARCONDES GADELHA -
Concedo a V. EX o mesmo direito; imaginava 
que V. Ex'_ estava-me honrando com a sua 
audiência. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Estava ouvin
do atentamente V. Ex" e, em alguma parte, 
até concordaria. Entretanto;ciiscordaria direta
mente de wn ponto. Devo dizer a V. EX', que 
nunca pessoalmente desejei - nem a minha 
bancada desejou - que o Presidente ficasse 
inerte em tempo nenhum do seu Governo, 
muito- menos neste fmal de Govemo, porque 
pelo menos- é uma teritativa que--ele fm; de 
realizar alguma coisa, pois, se nestes_quatro 
anos e alguns meses, não teve condições de 
fazer aquilo que a sociedade brasileira espe
rava deste _Governo, pelo menos que minimize 
wn pouco o seu déficit em relação a essa 
sociedade, através de um trabalh9, que espero 
seja eficiente, de administração, porque- até 
agora, infelizmente, não pudemos _aplaudir os 
seus atas. No caso específico da privatização, 
por exemplo, V, Ex" tem até alguma razão -
e até bastaiÍte razão- porque há esse projeto 
do Deputado João Agripino, que está em tra_~ 
mltação mYCâmaia, e há outro projeto, de 

minha autoria, aprovado pelo Senado, unani
memente; por V. EX, por sua bancada, o qual 
determina que o Executivo_ envie para este 
CongreSso posiçllo, podendo ser até abran~ 
gente para todas as empresas, mas para uma 
análise de cada assunto individualmente, por
que -náO ,qeve_mos dar um cheque em branco, 
mas também não podemos impedir que este 
assunto, que é da maior importância para a 
economia nacional, seja examinado, profunda 
e rapidamente, com·esta falta de agilidade
como já disse e repito - do Legislativo a res
peito de projetas de autoria dos seus Parla
mentares. O que eu considero, hoje, uma das 
grandes razões d.essa falta de agilidade para 
-aprovação e -discussão? Esse .consenso que 
se busca hoje em todos os projetas ha Câmara 
- no chamado consenso de liderança - é 
que imobiliza aquela Casa em quase todos 
os_proj~tos, pois esse-consenso não é alcan
çado em quase nenhum projeto. Então, não 
há aquele espírito democrático de votação da 
vo_ntade,_da prevaléncfa da maioria. Por quê? 
Por_que também falta, muitas vezes, a capaci
dade de as lideranças levarem ao plenário os 
componentes de suas bancadas para que se 
alcance _essa maioria. Isto tem realmente pre
jUai<:ado o andamento das mensagens. Neste 
aspecto,_eu digo como V. Ex~. e faço também 
minha crítica ao Legislativo, pela falta de capa~ 
cidade de decisão <_los projetas de autorias 
dos Parlain€:ntares, sejam da iniciativa de Se
nadores, sejam da de Deputados. No_ resto, 
infelizmente tenho que discordar um pouco 
de\/. Ex< 

~O SR. MARCONDES GADELHA ~ 
Agradeço, de qual(juer forma, a V. EX' as ob
seJVações, e fico feliz, porque, pelo menos em 
alguns pontos, V. ~ está de acordo comigo. 
Pelo menos, num ponto sei que V. Ex• está 
de acordo, e há de concordar que, com uma 
inflação de 30% ao inês, estamos fazendo pi
quenique à beira do vulcão. 

Nobre Senador JUtahy Magalhães, V. Ex~ 
há de concordar comigo que sistematicamenw 
te o Governo tem sido responsabilizado, de 
forma solitária, por ·esta inflação, quando ela 
é um problema de toda a sociedade e envolve, 
também, o Congresso Nacional, que tem 
meios, agora, de agir no sentido de coibir o 
avanço deste elemento extremamente destru
tivo da economia e dos próprios fundamentos 
da sociedade. 

Ora, nobre Senador Jutahy Magalhães, o 
propósito deste Governo, ao ac9lher a propo
sição do_ Congresso Nacional, não é outro se
não_ entrar em sintonia com a posição dos 
nobres Parlamentares. 

V. Ex- não há de negar que, por diversas 
vezes, o GoVerno tentou recuperar a sua fiscali~ 
dade; que, por diversas vezes, o Governo ten~ 
tau, de alguma forma, equilibrar gastos com 
receitas e, em inúmeras circunstâncias teve 
a sua ação- coa-rctada por uma posição deter~ 
minada do ConQresso Nadonãl, às vezes por 
influências de Jobbles muito bem organiza~ 
dos. 

Toda medida antipática, toda medida impo~ 
puJar era sistematicamente rejeitada. E não 

podemos impeclir o avanço da inflação se não 
tomarmos medidas dramáticas, impopulares 
e drásticas, no sentido da recuperação das 
finanças póblicas. 

Este _é_ o elemento crucial, porque a econo
mia privada vai muito bem, nobre Senador 
Jutahy Magalhães. A indústda cresceu mais 
de 5% neste último mês; o consumo de ener~ 
gia industrial vem também batendo recordes; 
o nivel de exportação, o superávit na balança , 
comercial também tem sido o maior de todos 
os tempos; a produção agrícola tem batido 
também todos os recordes históricos; o nível 
de desemprego é o mais baixo da década. 
No entanto, a inflação segue corroendo todas 
as melhores expecta~v?!S do povo brasileiro. 

Está na hora, então, de tomarmos_ uma ati
tude diante desse fato. E já identificamos per
feitamente onde se encontra o fulcro, a alavan
cagem no processo inflacionário: está na fra
queza das finanças públicas, está no descom
passo entre receita e. despesa. O Govetno tetn 
que tomar medidas no sentido de apertar a 
malha fiscal, no sentido de cobrar, de fazer 
a execuçáo da dívida ativa do Governo; o Cio
vemo tem que tomar atitudes no sentido de 
aumentar o seu fluxo de caixa; tem que tomar 
atitudeS com relação à sua dívida externa -
se for o caso, até mesmo suspender o paga
mento de juroS da dívida externa Enfim, um 
grande número de medidas de grande porte 
tem que ser, pelo menos, iniciado neste mo
mento. E não é outra a atitude do Governo. 
Ninguém pode, em sã consc:iência, nesta Ca
sa, alegar desconhecimento, ignorância do 
que se está processando nesta concertação 
entre Congresso e Poder Executivo. Repito: 
foram várias reuniões, com a presença de de

- :zenas de Uderes, e mais a imprensa acomP&-
nhando cada fato minuciosamente. Ninguém, 
neste momento, pode negar apoio à decisão, 
ao conjunto de propostas, ao elenco de medi
das que serão enviadas ao_ Congresso Nacio-
nal, seja por que díspOsitivo encaminhado a 
eStas duas Casas. _ 

Se à Congresso Naclonal se sente, de _algu
ma fOi-ma, à margem do processo, processo 
Por ele iniciado através de um documento pú
blico, não há outra alternativa senão este mes
mo Congresso acelerar os seus trâmites inter
noS, votar o mais rápido possível o substitutivo 
de V. EX- no caso da venda dos imóveis; votar 
rapidamente o projeto de lei do nobre Depu~ 
ta do João Agripino no qt}e diz respeito à priva
tização; tomar medidas no Sfentido da redução 
de alíquotas para importação de bens durá
veis, para a importação de bens de capital, 
de insumo, e, eu diria, até mesmo para bens 
de consumo não duráveis, como forma de 
estimular a competitividade do aparelho pro~ 
dutivo brasileiro, como forma de aumentar a 
oferta real de bens físicos aqui dentro, como 
forma de modernizar o nosso sistema produ
tivo e de impedlr o seu sucateamento. 

Há um conjunto enorme de medidas a se
rem tomadas e - sabe muito bem V. EX, 
nobre Senador Jutahy Magalhães - cada 
uma dessas medidas contraria interesses po
-derOS$)5._ cada uma dessas medidas contraria 
grupós soc:iais que estão in~ressados na ma-
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nutenção do status quo. Por isso, esta aura 
de pessimismo--que se ergue contra a conse
cução e a execução dess_as medidas. Por uma 
razão muito stmples. Porque o pessimismo 
é sempre conserv{ldor, porque o pessimismo 
favorece s_empre a manutenção do status quo, 
porque o pessimismo preserva essa dranda 
financeira em que as pessoas ganham dinhei
ro sem trabalhar, sem suar a camisa, sem 
enfrentar greves, sem ter que lidar com trabã
lhadores, sem ter que fazer investimento_s, sem 
correr_riscos; porque esta inflação que a( está, 
impiedosa, massacrando o.s_p~queninos, tem 
servido para abarrotar as burras dos podero
sos, que, de algum modo, formam um con_ci
liábulo macabro, um sinê_àrio poderoso, onde 
as mais minguadas esperanças e expectativas 
do povo brasileiro vêm morrer no_seu limiar, 
vêm morrer na sua soleira. 

É este, nobre Senador Jutahy Magalhães, 
o s_entid_o __ maior dessa decisão do Governo 
na undécima hora de tomar medidas sanea
doras ou, pelo menos, um encaminhament9 
da economia brasileira para rumos dos quais 
nunca deveria ter-se afastado. Se dependesse 
de mim, se dependesse deste Líder do PFL, 
essas medidas já deveriam ter sido tomadas 
há muito mais tempo. Não agora. Um ano 
atrás, dois anos atrás, no iníCio do Governo. 

Insisto num ponto. Nunca é tarde para co
meçar aqui _e agora. Não vale a desçu\pa de 
que estamos no fim do Governo_, n~o vale 
a desculpa de que temos que passar a Admi
nistração para outros que virão. O provérbío 
chinês, que V. ~ conhece muito berh, diz 
que "uma caminhada de dez mil léguas come
ça com uma passada". 

Quero que sa~bam que, aqui e agora, neste 
momento, estamos dando o primeiro passo .. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite--v. 
Ex" outro aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA- Ou
ço v. Ex" uma 'vez mais. 

O Sr. Jutahy Magalhães- fico satisfeito 
e desejo que o discurso de V. EX' seja transfor
mado numa realidade govemamenta_l,_porqu~ 
é necessário, realmente, que se tomem l"fledi
das que evitem esses ganhos _esc;_andalos9s, 
e até obscenos, por parte dos bancos brasi
leiros, por exemplo, porque temos visto que 
essas questões de ordem fin~nceira estão 1~
vando o _Pais para uma concentra~.=ilo cada 
vez. rnaior de renda. Não estamos vendo ne
nhuma justiça social na _ação- admi~istratlva 
e_ econômica deste O ovem o. Por isso, faço 
votos que o discUrso_~e_V. Ex!'~- com,.o quál 
concordo, _nesta parte final - transforme-se 
em realidade, através de ações ad_ministrativas 
deste Goyemo. 

O SR. MARCONDES GADELHA-Mui
to obrigado a V. Ex'-, nObre Senador Jutahy 
Magalhães, e fico feliz que V. Ex"; COrii. a hOnes
tidade intelectual que lhe é própria, pelo me
nos vote bons augúrios ao destino desse pac
to, dessas medidas de -emergência que·-estão 
sendo trabalhadas com tanto:empenho, com 
tanto carinho, pelo Governo e pelo Congresso 
Nacional. 

O Sr. N:ey Maranhão- Permite V. EX-
um aparfe? · -

. O $R. MAR. CONDES GADELHA.- Ou
ço V. Ex!', nobre Senador Ney Maranhão. 

O Si-. Ney Maranhão - Nobre Líder do 
PFL, Senador Marcon,9.eª-. G~deJha, este pro
nunciamento de V. EX' é sério. Todo o povo 
brasileiro deseja ver o Brasil transformado em 
uma nação pOderosa; em -uma nação em que 
todos tenh~rn vez. V. EX' tem ·o-nosSo-apoio. 
Sabemos· mUito bem que essaS estatãis são 
a sangria do povo brasileiro, é por al que se 
está esvaindo o sangue do trabalhador b_rasi
leiro. Sabemos que a mic;ro, a pequena e mé
día empresas são a espinha dorsal de um país; 
e. temos o exemplo da Espanha, da itáHa, da 
Ásia -, e me ref~~i há algum tempo à China 
Nacionalista. Lá esSãs empresas são fortes, 
e-no Brãsil elaS estãO todãs quebradas. O de 
que precisamos, Senador - para coroar o 
àlscurso que V. Ex" está fazendo neste mo
mento, de grande importânCia para a defesa 
da economia __ do País- é o se;guinte: fizemos 
uma Constituição, no que tange-à -área sOciãf, 
quase perfeita; mas, Senador, no que tange 
à área económica, retroagimos 50 anos, e te~ 
roQS_ que -mOdificar essa área. Agora Vamos 
estudar esses artigos da área económica. Te
mos que transformar esses artigoS em leis 
ordinárias e çolocá_-lgs em condições para o 
investimento do capital estrangeiro no' País, 
pOrqUe, do contrário, não adiéiiita vendermqs 
as estatais. Um exe~plo: na Espanha de Felipe 
Go~~z._ um país_ que tem hoje 40_ bilhões 
de_ _ _dblar_es de reserva Cambial, um p_aís socia
lista, um regime so~:ialista, empresa estatal 
qUe dá prejuízo ou fecha ou é vendida. I::-iSsO 
que temos que fazer neste País. A Itália tam
bém deu o exemplo. Temos que transformar 
esses artigos, princigalmente o art. 172 da 
Constituição, numa lei. ordinária clara, para 
que o investidor estrangeiro venha para câ, 
e- irmãnádo com os brasileiros - porque o 
Brasil tem terra e tem riqueza, eles têm a t.écni
ca e- têm o dinheiro; faremos joint ventures 
e transformaremos esta-Nação naquilo que 
todo o Brasil espera. Parabéns a V. ~ 

O SR. MARCONDES GADELHA-Mui
to obrigado a V. Ex-, nobre Senador Ney Mara
nhão. V. Ex• está coberto de razão quando 
-fai-essa-s -ooservaçôes -amargas ·a re-speiOCr-das 
empresas estatais brasileiras ou do processo 
de estatização, que eu chamaria, na verdade, 
de um processo de formalização de capita
lismo de Estado no Brasil, porque hoje as em~ 
presas estatais respondem por 60% da forma
ção bruta de capital no País e mobilizam recur
Sos dri.co vezes maiores do que o Orçamento 
da_União. No entanto, essas empresas operam 
em circuito fechadQ. 

O Sr. Ney Maranhão- Permita~me, no
bre Senador. (Assentimento do orador.) 

No ano passado fizeram um levantamento 
sobre essas empresas estatais. Se não me en
gano, o prejuízo delas foi aci.ma de 240 bilhões 
de cruzados. Por aí V. ~ tira o que são. 

O SR. MARCONDES GADELHA - E 
preJUízo- coberto, naturalmente, pelo bolso do 
cOntribuinte. 

O Sr. Ney -~anhãÕ- DO contiibllinte. 
Tem iOda a razB.o. __ 

O SR. MARCONDES GADELHA.- Co
berto, naturalmente, pelo Tesouro Nacional. 

~<:ontece que essas empresas operam em 
circuito fechado. Como Q.iz,ia, são inteiramente 
impermeáveis ao escrutínio da Nação. Nin
guém sabe qual é a programação de investi
mento dessas. empresas; ninguém s-abe a 
qUantas andam a sua orçamentação e a sua 
contabilidade. 

Na verdade, são núdeos de poder, são quis
tos, são enclaves de poder dentro_da civiliza
ção brasileira. As empresas estatais tornaram
se verdadeiros mandarinatos, verdadeiros feu
dos, verdadeiros shogunatos, comandados 
por meia dúzia de potentados que simples
mente não dão a menor satisfação ao resto 
da Nação. Só feinos iiõtfCla âo andainento 
das CoiSas_ nessas empresas estatais quando 
uma ou butrq apresenta o rombo das suas 
contas para ser coberto pelo T escuro Nacio
nal. 

Esta é a trágica situação. 
Não vamos, entretanto, partir para uma 

marche au nambeau contra as empresas esta
tais, não vamos simplesmente tentar liquid2Jr 
todo o sistema estatal no Brasil. Há grandes 
e sólidas empresas das quais nos orgulhamos 
e que têm que permanecer, têm de ser estimu~ 
lad:!ls, as suas tarifas têm que ser recuperadas 
e a sua viabilidade assegurada. Aí citaríamos 
a Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobrâs, 
o Banco do Brasil. Citaríamos um elenco enor
me de grandes empresas. 

Concordo com V. ~. nobre Senador Ney 
Maranhão. Empresa que operou _no vermelho 
dur_ant.e vários exercíç:ios seguidos, alguma 
coisa tem de errado na sua gestão, de insaná
vel na sua administração, alguma cois?J que 
eu diria estrutUral, um vício estrutural de ges
tão, que nem mesmo o melhor administrador 
conseguirá corrigir. Neste caso, há que se pen~ 
sal' na sua exttnção ou na sua alienação; natu
ralmente dentro das norrna_s da lei1 preservado 
o interesse na_donal, de preferência oferecen
do prioritariamente aos próprios empregados 
da empresa e, em seguida, ao capital nacional. 

O Sr. José Fogaça - PerrOite V. Ex" um 
apa~? _ _ 
~ O SR. MARCONDES GADELHA-Ou

ço V. EX', nobre Senador José_ Fogaça. 

O Sr. José FOgaça - Nobre Líder Mar
conde~ Çiadelha, V. EX traz um tema que é 
a raiz, é o cerne da questão econónilca nacio
n-al h9je, que é a própria modernização e a 
operacionalidade do Esta_do~ O Estado brasi
leiro é, hoje, deficitário, ineficiente e apresenta, 
nb setor das finanÇas públicas, um nível próxi
mo ao colapso, próximo ao seu pleilo esgota
mento. A origem desse problema não está 
- parece-me - apenas no gigantismo das 
empresas estatais, mas sim numa deformação 
da natureza das suas funções públicas e· sô~ 
dais. TIVemos, realmente, ao !Origo do gover-
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no militar, uma-ari1pla estatização de certas 
áreas da economia. Em ·outraS palavras, o Es
tado ocupou amplas áreas, inclusive áreas de 
produção económica. No entanto, essa estati
zação não tornou públicas as decisõ_es que 
orientam a administração dessas einpresas. 
TIVemos urna estatizaÇão dã econOmia e uma 
privatização do Estado. O que qu'ero dizer é 
que muitas empresas estatais passaram a-ser
vir aos interesses de. grupos privados. A Sider
brás, por exemplo, pratica, hoje, um preço em 
relação à produção de aço muito inferior aos 
patamares do mercado internacional, causan
do notórios prejuízos a empresas cOmo a 
Companhia Siderúrgica Nacional, que, evi
dentemente, não pode operar com essas tari
fas, porque, desse modo, s~rá sempre, e ne
cessariamente, defidtária, não pOdera atender 
às demandas, inclusive de melhoria e reajuste 
salarial de seus empregadl:)s. Isso vem geran
do situações de tensão social como aquelas 
que vimos recentemente em Volta Redonda. 
Lamento profundamente quando vejo noticiá
rios relatando a luta, o sofrimento, o ambiente 
até de heroísmo e de emulação com que -as 
lideranças sindicais, os=OpferárioS, as lideran
ças políticas, tratam da questão da luta_ ope
rária em Volta Redonda por melhores condi
ções de trabalho e de salário. Fico perplexo 
e profundamente entristecido, porque se nota 
que em Volta Redonda, naquele micro_univer
so, vidas são jogadas, tensões são acentuadas, 
a questão ideológica é levada a um extremo 
de conflito, como ·se estivéssemos no Pafs 
diante de um confronto brutal entre o capital 
e o trabalho e como se a luta ideológica esti
vesse sendo acirrada internamente, quando 
isso "não é ver'dade. Não há esse acirramento 
brutal entre capital e trabalho, a questão da 
exploração dos trabalhadores não se dá no 
nível e na forma como está sendo colocada 
e não se trata de um confronto entre os admi
rüstradores, o presidente da CSN com os seus 
empregados. Trata-se de uma razão, pura ·e 
simples: o preço do aço torna inviável a Com
panhia Siderúrgica Nacional. Fosse uma em
presa privada, não poderia ela cobrar as tarifas 
que cobra, porque iria, fatalmente, à falência. 
Ora,- a prática desses preços, artificialmente 
baixos, favorece amplamente a alguns setores 
da economia, e com isso· cria-seio.da essa 
situação, todo esse clima, todo esse ambiente, 
como se estivéssemos, realmente, num perio
do em que a luta de classes estivesse instalada 
no País, e num processo brutal de explosão. 
Não é nada disso. Não se nec~ssita de monu
mento, não se necessita de nada, mas, sim, 
de aumentar o preço do aço no mercado inter
no, para que a Siderbrás e a Companhia Side
rúrgica Nacional possam produzir, ter lucros 
e pagar os seus empregados. A pressão dos 
nte é_ de tal sorte, é de tal ordem, que hoje 
se percebe que esse setor está-sob o controle 
desses interesses privados. Então, o que há, 
na verdade, não é uma estatização da econo
mia, e, sim, uma privatização do Estado. En
tão, melhor mesmo é privãtizar, porque, privaw 
tizando, a emp1esa, se quiser existif, terá que 
praticar os preços viáveis, Compatíveis e pode
rá pagar de acordo com a demanda que o 

mercado de trabalho estabelece. E ai não ha
verá mais monumento, não haverá mais abso
lutamente nada. Fico entristecido; não sei se 
considero trágicas ou cômicas as situações 
que présenCio, porque nâo é nada daquilo ali; 
não é essà a questão central. A questão central 
é ~a pol_ítica d_e preços, que hoje está orien
tada para servir a grupos privados. Já estou 
dl.egarrdo à conclusão de que talvez privatizar 
seja a única forma de tomar públicas as politiw 
cas públicas, porque hoje as políticas públicas 
estão sendo privatistas. Era esta a intervenção, 
apenas uma espécie de adenda, não propria
mente uma discordâncla, mas uma digressão 
em torno do pronunciamento de V. Ex~ 

O SR. MARCONDES GADELHA- No
bre Senador JosUogaça, V. Ex' faz observa
çóes muito importantes e muito pertfnentes, 
com a maioria das quais estou de pleníssimo 
acordo. Há também, paralelamente a uma ex· 
cessiva estatização da economia, uma estati
zação que vai além de alguns países que se 
dizem socialistas; há também esse assalto ao 
setor estatal por pãrte de empresas privadas; 
há uma privatização, também, do Estado em 
favor de alguns segmentos, em favor de al
guns grupos, e V. Ex• levantou, com muita 
propriedade, o caso do aço, cujos preços no 
mercado interno são irrisórios, Comparados 
à contrapartida internacional. 

Quero -aízer, nobre Senador José Fogaça, 
com todo o respeito, que isso -não absolve 
a gestãO estatal da economia. Em primeiro 
lugar, porque existe sempre a alternativa da 
exportação para os setores cujos preços no 
mercado interno se encontram deprimidos, 
e-o- setor~eict.erno é sempre competitivo. Em 
segundo lugar, porque existem situações, _se
melhantes a esta do aço, em que as empresas 
evoluem muito bem. Citaria, por exemplo, a 
área petroquímica, particularmente o setor 
produtor de polietileno, de alta, média e baixa 
densidades, cujos preços no mercado interno 
estão muito defasados, se não em relação aos 
custos de produção, pelo menos em relação 
ao setor eKte.mo. O polietileno brasileiro é se
guramente um dos mais baratos, se não for 
o mais barato do mundo, no mercado interno. 
Tanto assim que as empresas ....:.... A Politeno, 
por éxemplo - procuram encontrar meios
e modos de exportar a sua produção;-m-as 
·abastecem o mercado interno através de um 
sistema de cotas, quase que por imposição 
do Ministério da Indústria e do Comércio, por
que ê muíto mais rentável, é muito mais negó
cio Vender par-a o setor externo. No entanto, 
essas emPresas e-stão s-audávefs, essas-emPre
sas operam com uma leveza extraordinária, 
expandeni:.se, multiplicam-se a cada dia. 

Neste momento, o Rio de Janeiro disputa 
a implantação de mais um pólo petroquímica 
com o prOpósito de produzir plásticos. O pró
prio Estado de V. Ex', o Rio Grande do Sul, 
sem falar em Alagoas e em outros Estados 
do Nordeste, onde a cada dia o setor vem 
se expandindo. 

O que s_e passa é que essas empresas se 
modernizaram, essas empresas tornaram 
transparentes as suas gestões, o que não 

acontece com alguns grandes polvos que se 
movimentam com uma lerdeza impressionan
te e si; o_ exatamente os setores-mais antigQs 
das áreas estatais, entre os quais o setor de 
aço, o qual V. Ex~ acaba de enunciar. 

V. Ex' tem razão, e não é só pelo fato da 
pressão sobre as tarifas ou sobre o preço dos 
bens finais de algumas empresas estatais. São 
também renúncias fiscais. que o Governo é 
obrigado a assumir em favor de determinados 
setores. São pelo menos 54 tipos de benefí
cios, de incentivos de toda a ordem a que 
o Governo se obriga em favor de determinadas 
áreas do setor privado. 

Sr. E:residente, encerro neste momento o 
meu discurso. 

O documento encaminhado pelo Congres
so. Nacional ao Senhor Presidente da Repú
blica é, pelo menos. um ínstrymento de refle
xão sobre a nossa economia, sobre a noss.a 
perspectiva como sociedade e como civiliza
çãd, sobre a maneira como vamos -enfrentar 
os desafios da concorrência que se está abrin
do por influxo da ciência, da tecnologia e da 
modernização dos métodos de gestão. Ou nos 
adaptamos a esta situação, ou vamos enltar 
num processo de estiolamento, e jamais ofere· 
cer ao nosso p·õvó a qUalidade de vida que 
ele merece e que sempre esperou desta Nação 
portentosa, desta Nação prodigiosa, desta Na
ção plena de recursos naturais e humanos, 
sobretudo desta Nação !;Jenerosa,_ conciliado
ra, Yocacíonada para a utilização das benesses 
da civtlização e· do espírito. 

Acreditamos piamente que, a partir desta 
reflexão, desta análise em conjunto que o do
cumento nos propõe, e, sobretudo, a partir 
da determinação de agir firme, solidária e deci
didamente _aqui e agora, conseguiremos virar 
o jogo- em favor do nosso povo, em favor da 
viabilidade deste Pais e da sua respeitabilidade 
no concerto das nações. {Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-A Presidência, antes de dar a palavra ao 
_nobre Senador Ney Maranhão, aproveita para 
lembrar aos Srs. Senadores que o Cõligressó 
Nacional está convocado para uma sessão 
conjunta a realizar-se hoje, a partir das J 8 ho
ras e 30 minutos, destinada à votação, de vez 
que a discussão já está encerrada, do Projeto 
de Lei n9 6, de 1989 - CN, "que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Rsca.J 
da União créditos adicionais até o limite de 
NCz$ 129212...026.9:19.0.0 (cerlto e vinte e no~ 
ve bllhões, duzentos e doze milhões, vinte e 
seis mil, noveç~ntos e dezenove cruzados no
vos}, e dá outras providências". (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Maranhão. 

O SR- NEY MARANHÃO (P,'IDB - PE 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
serei bre_ve em minha pequena comunicaçã·o. 

Há trinta e cinco anos falecia, em Pernam
buco, um grande empresário, um industrial 
progressista, um homem -que fez muito em 
benefício desse Estado - o industrial Armin
do Moura. 
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Eu_ não podia, como amigo, do extinto, dei
xar de trazer ao Senado Federal minhas home
nagens póstumas a esse grande pernambu
cano, que_ conseguiu, com _sua visão de em~ 
presârio, realizar em Pernambuco alguns tra
balhos que deixaram sua marca, como-a Rádio 
Olinda, hoje L!ma eJTlpresa de g_rande impor
tância para o desenvolvimento educacional de 
nossa terra. 

Assim sendo, Sr. Presidente, peço sejam 
transcritas nos Anais do Senado Federàl estas 
minhas homenagens póstumas â esse gràndé 
pernambucano que foi Armindo Moura. 

Era o que tinha a diz.er, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Concedo_ª palavra ao nobre_ _Senador Juta
hy Magalhães. 

OSR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB
BA. PronunCia o seguinte di_scurso.)- Sr. Pre~ 
sidente, Srs. Senadores, o dia 15 deSte mês 
comemora os JU_anos da <:_id<:~de de Juazeiro. 
E;m vão esperou o povo daquela cidade o an
siado presente: a autori~~ão, pelo Governo 
Federal, para o inído das obras do Porto da~ 
que-la cidade. Inesquecível omissão, lamentá
vel oportunidade perdida pelo Senhor Presi
dente da República para testemunhar o apreço 
da Nação brasileira çom a brava gente de Jua
zeiro. 

Mas não terão sid,_o vãos todos os esforços 
dos juazeirenses para lembrar e$ta data. 

Reunindo todas as importantes reivindica
ções da região, as lideranças de Juazç:iro junta
ram-se ao Oovemado_r Nilo Coelho e as entre
garam ao Senhor Presidente da República, 
quando de sua visita às obr~s de Xingá, no 
último mês de junho. Entre estas reiVíridica
ções estão incluídas_ a constru_ção do Porto 
de Juazeiro, ponto decisivo para o escOamen
to da soja produzida no oeste do Estado, na 
pioneira região de Barreirãs, o reaparelhamen- -
to da ferrovia Juazeiro-Salva,dor, o. fortaleci
mento da F ranãve, a cons!Jução de terminais 
hldroviários de Barreiras, lbotirama_, Santa Ma
ria da Vitória e Bom Jesus da Lapa e a constru
ção das .estradas BR-340 e 135. 

Todo este grande esforço de reunir Prefei
tos, ol)Vi_r a comunidade local, sentir as aspira
ções dos empresários da regiao culminaraJ!l 
com memorável Seminário realizado em Jua
zeiro nos-dias 26 e 27 de_maio; sendO, Jogo 
após, consolida.do~ em doc;u01entos as aspira
ções levadas a apreciação de sessão especial 
da Assembléia Legislativa do Estado da Bahja, 
que as acolheu e avalizou. 

Pois bem, todo este trabalho, aparenteinen- · 
te_ esquecido nos_ escaninhos .da burocracia_ 
do Governo Federal está aceso e regiStrado 
na consciência de todos aqueles verdadeira
mente preocupados com os caminhos de de
senvolvimento do nosso_ P_aís. Breve, estes 
tempos de incúria e omissão do Govemo Sar
ney com o interior do País e, pasmem!, cOm 
o próprio Nordeste que soube lhe inspirar em 
invejável carreira literária e projetá-lo do M_ara·
nhão para a Presidência da República, darão_ 
passo a um Presidente da República eleito pelo 
voto popular, secreto e di_reto, da maioria do 
povo brasileiro. Daí sairão compromissos que 

reencop,trfl.râo Sl;s aspirações da cidade de Jua-
zelro: --~ · 

Beitero, neste mQm~mto, em que os olhos 
de._to~o o ~tad6 da Bahia se voltam para· 
JUazeiro, os -termos de pronunciamento que 
fiz desta tribuna nó semestre passado; a Bahiã 
téri"t condições excepctonãiS e naturats para 
escoar sua produção agrícola e sobretudo 
grãos de soja produzidos no Nordeste do Esta~ 
do. _Basta que o Governo atente para esta 
questão e verá que o _escoamento por Juazeiro 
rlão Só é o mais e_conômiço <:orno o mais 
capaz de promover o desenvolvimento desta 
reg~ão do Nordeste. Por is_to _Çiss~ neste_pro
n\.mciarnento sobre a "Transnordestina": 

"Não sou contra esta ferrovia ... Mas evi
dencia-se que o Estado da Bahia, através 
do complexo portuáriO de Aratu consti
tui-se no escoamento natur~l da produ
ção agrícola originária do oeste baiano, 

.-:utilizaf}do--se do sistema rodoferroviário
fluvial Barreiras-Juãzeiro-Ferrõv1a: 
Leste Brasileiro até Aratu que, por sua 
prlvilegiada localização, podei.f transfor

__ mar-se em um dos maiores corredores 
de exportação do País." 

Mas, vejam: justamente no momento em 
que Juazefro comemora seu aniversário e 
pbntualiza a defesa da Franave, consoarite 
emenda que já fizemos as-seguratido a sobi-e
vivêricia desta empresa, que é a esperança 
da navegação do São Fral)cisco, o Governo 
VOlta à carga e insinua novamente sua tentativa 
de extinguir esta empresa. O que posso dizer 
diante disto é que, mais uma vez, o Governo 
e o- povo da Bahia., juntos com Juazei~o, ree_n
contrarão, nesta tribuna, a mesma voz de resis
téritia ao (Jovemo Federal. A Franil.Ve sobrevi-
verá! (Muito bem!} -

O_SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-_Ç'oncedo a palavra ao nobre Senador Mau
ro .Sen~'iides. 

··o SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -
CE. Pronuncia o se_guinte discurso.)- Sr. Pre~ 
siden_te, Srs. Senadores, a 9 de agosto foi co
rnerriorado, em meip a significativas festivi
dadê_s, o 2.5° aniversário de instalação da Dio
Ces_e de Çrateús, no Ceará, à cuja frente se. 
encontra, por todo esse apreciável lapso de 
tEirOpo, Dom Antonio Batista Fragoso, figura 
""deStacada do. Episcopado brasíleiro. 

O evento fot festejado por todos os segmen
tos da sociedade, radk:ados naquela faixa do 
território_ Cearense, Contando com a partlci· 
paÇão-de prelados de outros recantoS do País, 
_notadamente os bispos de Volta Redonda e 
J.o_ãQ P_essoa. 

Cerca de 30 ~acerdotes concelebrarani mis
sa gratulatória, com h<;>milia a cargo de Dom 
Fragoso, que repassou as lutas do "Povo de 
Qeus em busca de liberação ·• - lema que 
iÍ1spirou toda a programação cumprida para 
realce do evento. 

Instituída ao tempo do Concilio Vaticano IJ, 
coube ao Papa Paulo VI nomear o primeiro 
Bispo de Crateús, recatndo a escolha em Dom 
Antonio Fragoso, que vem empreendendo ali 
un1- amplo programa de conscientização dos 

fiêis, que nele vêem urn Antístite dinârni<:o, 
voltadO_ para urila rriaíor ·idéntificaçã_o Com os 
seus jurisdicionados. 

IncomPreendido, às vezes, pelos poderosos, 
na sua aÇão evangelizadora, o Bispo de Cra
téús"impôs-se ao respeito da comunidade! bra~ 
sileira, defendendo os seus pontos de vista 
com coerência, decisão e firmeza. -

Em ·nenhum moment6, mesmo nas fases 
mais difk:eis dO autoritarismo, deixou de de
fender os postulados da Igreja .. _ fazendo-o de 
forma_ a rn.elhor situar os pobreS e margina
lizados. - - - -

As Comunidades E<:iesiais de Base tiveram 
seffiPre o· Seu- estímulo pessoal na tai-efa a 
que se vêm entregando de -Preparar os fiéis 
para melhor colaborarem na formação cristã 
de suas respectivas famílias. 

Na área de sua atuaç:ão pastoral!_ Dom Anto
nio Fragoso estimulou, com 12 ddãdes tnte
rioranas, a estruturação de 700 CEB, num es
forço .de conscientiz?<;ào que o identifica co
mo o bispo dedicado à formaç_ão de sua gente. 

Com tantas credenciais e um expressivo 
acervo de_ realizações, o titular_çla Di9cese de 
Crateús foi alvo, na defluência do "25" _aniver
sãríq_d~ atuaÇão -na Zona Norte e na f~ixa 
dos. _lohatn_!.!? _::- por onde se estende o seu 
pastoreio, de testemg.rihos de reconhecimen
to ao seu benfazejo apo"stolado. -

c~.,~mprimefllândo-o pela auspiçlosa data, 
faço votos por que a linha de atuação de Dom 
f't_~goso continue_ a inspirar as entidad~ reli
giosas e laicas- rlã Qbra a que se entregaram, 
com tanta pertinêndà e aesvelo. -

A-minha hOmenagem, po!s, a todos quan
toS, _nestes _22. ~nos, colabOraram com Dom 
Fragoso em seus misteies episcoPais. (,rY\uito 
bem!) 

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

·o SR. NELSON WEDEKII'I (PMDB
SC. Prom,1_nc:ia o seguinte discurso.) --:-Sr. Pre
sident~, Srs. Senadores, a atual politiCã econó
mica e agrícola do Governo não tem ampa
rado, -como se anuncia, a pequena e média 
empresa nacional. Numa conjuntura inflacio
nária e adversa, como a que estamOs vivendo, 
de invertezas e profundos desequilíbrios, essas
entidades, mais do que outras, pela sua fragili
dade, sofrem as conseqüências mâiS, nefastas 
desse processo. 

Ainda agora, no meu Estado, empresa do 
ramo de avicultura estão enfrentando $itua
ções financefras d:ifkeis em face de uma série 
de problemas ocasioTiados pela inflação que 
mina a sua estrutura e produção. A inflação 
eleva o custo de produção, mas o produto! 
na hora de sua comercialização, não encontra 
o pfeço justo e adequado, recebendo baixa 
remuneração, o que ãcaiTe_ta prejUíios dano
sos ao produtor, como ocorre com a Associa
ção Catarlnense de Críal;lores de Aves-Ag-ra
ve, de Chapec6. Essa ~ociação congr_ega 
em seu quadro social uma categoria represen
tativa da comunictade_produtora daquela re
gião. 
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Torna-se, assim, nécessário assegurar a es
ses criadores de aves um mínimo ·de estabi
lidade financeira, que se traduz em preços jus
tos de produtos, sob pena de se inviabilizar 
a atividade, que hoje representa expressivo vo
lume da produção de alimentos do Estado, 
criando significativos excedentes exPortáveis, 
tão essenciais à balança comercial, na geração 
de dMsas para um país. 

Possuem essas empresas aQ:rícolas ~m ca
pital disponível de 30 mil cruzados novos por 
unidade produtora e se constituem num fator 
importante de criação de mão-de-obra, estabi
lizando o pleno emprego em toda a região. 

Entretanto, apesar de sua relevância econô
mica e social em nível regional e nacional, 
a atividade passa atualmente por sérias dificul· 
dades financeiras. OS custos de sua prõdução, 
por exemplo, em relação aos preços de co
mercialização, estão totalmente defesados, 
causando contínuos e insuportáveis prejuízos 
aos produtores. Um lote de frangos. que tota
liza doze mil aves, está fixado em torno de 
novecentos a mil cruzados novos, enquanto 
que o preço pago pela agroindústria, em mé· 
dia, equivale, no merca-do, de mil a mil e cem 
cruzados novos por lote. 

Esse sistema de preços, totalmente injusto, 
penaJiza o pequeno e médio produtor de aves, 
pois, apesar de participar do empreendimento 
com- seu pãtrim6nio e mão~de-obra, sujeito 
ainda aos riscos naturais da atividade, aufere 
ele um lucro irrisório, insuficiente até mesmo 
para cobrir as despesas de produção._ Com 
relação à formação de cap!tal para reinvesti
mento no neg6cio;-nenr falar então. 

IstO se deve,_em grande parte, aos leoninos 
contratos de parceria, firmados entre os avicul
tores e as grandes firmas da agroindústria, 
verdadeiros contratos de adesão, em que os 
primeiros aderem às condições draconianas 
dos atacadistas, com prejuízoS certos para 
eles. 

Assim, a baixa remuneração da avicultura 
catarinense está ocasionando a sua descapita
lização, que, a continuar tal situação, poderá 
provocar a sua- fal~ncia, com graves conse-
qüências económicas e sociais, comO depau
perização da região e desemprego em massa, 
agravando com isso o já acentuado e indese
jável êxodo rural. 

'Prêocupados com esse quadro inquietante 
é que os avicultores catarinenses da Região 
de Chapec6 estão apelando para as autori
dades competentes na busca do equaclona
mento do problema, através de ll_!edidas rápi· 
das e eficazes, como a garantia de preços ade· 
quados para seus produtos, permitindo mar
gem de lu_cro razoável para cobrir o custo real 
de produção e reinvesti! no próprio empreen
dimento, visando_ à sua expa~são_ e de:;envol
vimentoA Outra medida efetiva também seria 
o acesso a taxas de juros mais baratas, propi
ciando aos seus associados a formação de 
capital de giro para desenvolver seus negó
cios. 

Enfim, é preciso amparar aqueles - como 
os criadores de aves de Chapecó - que que
rem trabalhar e produzir para a Nação, mesmo 

sob as condições materiais e financeiras mais 
difíceis. -

Estas, _as minhas palavras de denúncia às 
autoridades governamentais sobre as dificul
dades dos avicultores de meu Estado. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-'-='Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto_ ~e 
Lei do SenadO n~ 97, de 1989, de autofia do 

-Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor e _dá outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob n? 143, de 1989, da Comis
são Temporária, favorável ao projeto com as 
emendas que apresenta de n""' 1 a 16, nas 
quais atende, em sua totalidade, as Emendas 
de n~ 18, 22, 61 e 62 e parcialmente, as de 
na 14, 16, 20, 21 e 59-, oferecidas perante 
a comissão; pela prejudicialidade da Emenda 
n? 1 (substitutivo) ~ pela rejeição das de no~~ 
2 a 13, 17,23 a 58 e 60; e, ainda, pela prejudi
cialidade do Projeto de Lei do Senado n~ 1, 
de __ l ~89, anexado a este nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) 
-Está encerrada a sessão. 

(Levsnta-se a sessão às 17 horas e 50 
minutos.) 

DISCURSO PRONUNGADO PELO SR. 
ÁUREO ft!ELLO NA SESSÃO DE 7-8-89 
E QUE: ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERikPUBLICADO POSTERIOR-
MENTE. ~~ 

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. os jom8is de hoje publi
cam a_ fnanífestação do Sr. Nelson Azf;Vedo, 
Presidente do Centro das Indústrias do Estado 
do Amazonas, em que adverte que as empre
sas da Zona Franca -de Manaus - hoje em 
dia, por assim dizer, o- pólo fundamental da 
economia do meu Estado e daquela região 
- poderão paralisar totalmente suas linhas 
de produção a partir de outubro, por um perío
do de cinco meses, caso não seja liberada 
pelo Governo a quota de importação adicional, 
no valor de 240 milhões de dólares. A paralisa
ção, segundo ele, implicará demissão eR1 
massa e antecipação de férias coletivas para 
50 rriii"oper.ários. Tentei durante o dia todo, 
Sr. Presidente, estabelecer cantata com o Sr. 
Nelson Azevedo, que é um industrial jovem 
e dos mais capacitados da minha terra, razão 
pela qual quero _fazer este registro com a devi
da brevidade, com o imprescindível Jaconis-

mo, para acreditar que as palavras dele pos
sam ser feitas minhas palavras, para que o 
Poder Executivo e, especialmente, as áreas 
econômico-financeiras do País atentem para 
a importância e a setiedade desta asseveração, 
que é também advertência. 

Sabe V. Ex~. Sr. PfeSidente, que o Estado 
do Amazonas deve esse favor da Zona Franca 
ao movimento ditatoriaL t paradoxal, porque, 
sendo antidemocrático, realizou pelo meu Es
tado alguma coisa de extraordinário, que per
_mitiu o seu soerguimento e a repetição daque
le mllagre de outrora, quando um quilo de 
borracha valia mais que uma libra esterlina, 
dando oportunidade até para o Amazonas em
prestasse dinheiro à Federação. 

A questão dessa liberação de quotas de im· 
portação da Zona Franca de Manaus é de pro
funda gravidade e de profundo sign'tficado. 
Hoje em dia, quem perlustra as áreas da Zona 
Franca se orgulha deste Brasil e daquele extre· 
mo pólo nortista, porque observa o grande 
plantel de empresas_que aJi funcionam a pleno 
vapor, com toda a intensidade, construindo, 
realizando e abastecendo o. Brasil do que se 
torna imprescindível, através de uma indústria 
que nos situa entre as economias ~eaJmente 
evoluídas das nações civilizadas. 

Portanto, Sr. Presidente, não quero deixar 
passar sem registro, e pretendo ouvir em deta· 
lhes o Sr_~ Nelson Azevedo, a cujo brado de 
socorro faremos eco, expedindo em nome do 
Centr_o_das Indústrias do Estado do Amazon'as, 
o Gam. Temos certeza de quiúl:ãdministração 
vigente, os ministérios corresponderites, as 
autoridades responsáveis, os gestores desta 
grande Nação e desta grande população e§ta
rão atentos, ag"ora -mZtis do que nunca, porque 
a Amazônia, como sabe V. Ex!', embora consti
tuindo 2/3 do grande território brasileiro, so
mente agora vem sendo olhada devidamente 
como 6~repositót'io de riqu-e-zas capaz de 

__ er(L.,ndpar o Brasil e o Mundo Inteiro. (Muito 
bem!) 

PORTARIA 1'1' 38, DE 1989 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, 
110 uso âe suas atribuições regimentais, re
solve: 

Designar Fernando Silva de Palma Lima, 
Assessor Legislativo, Antonio Carlos de No
gueira, Técnico Legislativo, e Luis Fernando 
L.apagesse Alves Correa, Técnico em CorrlUrii
cação Sodaf para, sob a presidência do pri
meiro, integrarem a Comissão de Inquérito, 
incumbida de apurar os fatos constantes dos 
Processos n...s 010448/89-6 e 010620/89-3. 

Senado Federal, 14 de agosto de 1989-
Senador Mendes Caflale, Primeiro Secretário. 

PORTARIA 1'1' 32, DE 1989 

DiretOr-Geral do Senado F ederaC- no uso 
das atribuições qUe lhe confere o artigo-215 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, e tendo em vista o disposto no artigo 
"482, § 1~, do mesmo Régulamento, resolve: 

Designar Fernando Silva de Palma Lima, 
Assessor Legislativo, Juliano Laura da Escós-
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sia Nogueira, Técnico Legislatívo, Antonio 
Carlos _de Nogueira, Técnio Legislativo, para, 
S()b a presidéncia do primeiro, integrarem a 
ComisSão d_e Sindit:::ânda incumbida de apu
rar os fato_s cons_tantes do Processo n" 
009366/89-0. . .. . 

Senado Fede_ral, 15 de agosto de 19_89-
José Passos Pôrto, Diretor-Gera1. 

PORTARIA N• 33, DE 1989 

O Diretor-Gefal do Senqclo_fes:feral, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 215 
do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, e tendo em vista o disposto no artigO 
482, § 1 o, do mesmo Regulamento, resolve; 

Designar José Jabre Baroud, Técnico em 
Legislação e Orçamento, Afrânio Cavalcanti 
Melo Júnior, Técnico Legislativo, Antonio Car
los de Nogueira, T écnlco Legislativo, para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem a Co
missão de Sindicãnci~ incumbida de apurar 
os fatos constantes_ do Processo _no 
010531/89-0. . 

Senado Federal, 15 de agosto_de-1989.
Jos_é_Passos Póito, Diretor-Gera!. 

PORTARIA N• 34, DE 1989 

O Diretor_-Ger~l do Senado Federal, no _uso 
de suas atribuições e considerando que a fir
ma Contrat - Representação e Consultaria 
Ltda, com sede_ à ses· Ed. S~rra Dowada, 
sala 61 O, Brasília --DF, inscrita no CGC sOb 
o n~ 00841775/0001-90, deixou de fornecer 
ao Senado Federal o objeto contratado especi
ficado na Nota de Empenho n"' 02959/9, emi
tida em 1"-11-88 (processo n' 012086/88-6), 
resolve: _ 

Aplicar à Contrat - Representação e Con
sultaria Ltda a pena de suspensão do direito 
de licitar e contratar com o Senado Federal, 
por um periodo de 6 (seis) meses, de acordo 
com o disposto nõ 1nci~O Til do art. 73 do 
Decreto-Lei n9 2300, de 1986. 

Senado Federal, 15 de agosto de 1989.
José Passos Pôrt_o, Diretor-Geral. 

CONSELHO DE SOPERVISÁO 
DOPRODASEN 

98~ Reunião 

Aos trinta dias d.P mês -de_ mªlo de míl nove· 
cento& e oitenta e-~~e. às onze horas,_ na 
sala de reuniões da Dire-toria _Exec_u_tiva do Pro
dasen, reúne-se o Conselho çle~SuPervisão do 
Prodasen._ sob a Presidência do limo. Senhor 
Dr. José Passos Porto, COmParecem os Se-_ 
nhores Conselheiros Dr .. Yandembergue ~o-_ 
breira Machado, Dr. Antônio Carlos Nantes de 
Oliveira,_ Dra. Sar~ _R~mos de figueiredo e o 
Sr. William SérgiO Mendonça DUpin, Dir-etor
Executivo do Prodasen. Presente, também, a 
convite do Senh.Pr Pr~sjQ_ente em exercício, 
o Dr. Marcus Vintcrus_ Goulart Gon:Zaga, Con
sultor do Prodasen, Iniciando a_reunião, o Se~ 
nhor Presidente cõiôca em apreciação a Ata 
da reunião anterior, a qual fqra dlstri~uíc!.a com 
antecedência aos Senhores Conselheiras, os 

quais a aprovam por unanimidade. A seguir, 
coloca-se em_ apreciação o segundo item da 
pauta, processo PD-0266/89-2. Através do ex
pediente CT-DEXIEXT-5951/89, o SeDhar Di
reter Executivo submete a este Colegiada, 
com vistas à homolog_<'!l.!(ão, P!:9QOSta de Pro
moçã-O· par Mérito dos sirVTdÕres daquele' ór- ' 

_ gão, investidos em Empregos em Comissão, 
nos termos do que dispõe o Plano de Pessoal 
do Prodasen. O Senhor Presidente d_esigt)a 
o Conselheiro Vandenbergue Sobreira Macha
do para emitir parecer sobre a matéria. Prosse
guindo, passa-se a apreciar os processos 
PD-0683/88-4, PD-0075/89-2 e 
PD-0087/89-0, terceiro, quarto e quinto itens 
da pauta, relativos à_Prestação de Contas do 
Prodasen e do Fundasen dq terceiro e q!Jarta 
trimeStres -de _1988 e à Prestação de Contas 
do Prodasen e do Fundasen do exercício fi
nanceiro de 1988. O Conselheiro-relator José 
PaS;:;os Porto lê os seus pareceres, nos qUáis 
se manifesta favorável à aprovação das contas 
mencionad.;~_s. Após análise da matéria, as Se
nhores Conselheiras_ aprovam-na por unani
midade, devendo ser submetida à Egrégia Co
missão Diretora do Senado Federal para apro
vação e, posteriormente, enviar a Prestação 
de Contas de 1988 referenciada. ao Tribunal 
de Contas dá OniãO"-par'ã exame final. O sexto 
item,-processo PD-00&6/89-4, refere-se ã Pro
posta Orça:mentária do Fundasen para o exer
cício de_l989. O Conselheiro-relato~ Jo.sé Pas
sos Porto_ manifesta-se favorável à aprovação 
da-matéria, visto qUe a proposta ·está de acordo 
com as normas l~gais, devendo ser submetida 
à Egrégia Comissão Diretora do Senado Fede
ral para aprovação e edição do Ato respectivo 

-O parecer do relator é aprovado por unanimi~ 
dade. Passa-se à apreçiação do sétimo, oitavo 
e no-vo itens-da pauta, processos 
SF-011027/87-8, SF-000643/89-0 e 
PD-0125/87~3, que dizein respeito, respectiva
mente, às solicitações de ligação de micro
computadores instalados nos gabinetes das 
Senhores Senadores Ronan Tito e João Ura 
ao computador central do Prodasen, e à pro
poSta de alteração dos Critérios pa·ra atendi
mento aos Escritórios Regionais dos Senhores 
Senadores ~ Pra_base (item 4 ). A. palavra é 
concedida à Conselheira Sara Ramas de Fi
gueiredo, que passa a relatar o SE.!u parecer 
unificado, "uma vei que as solicitações dos 
Senh.oieS Senadores- servein de argumento 
exemplificativo para a decisão deste Conselho 
com relação à mtldança_proposta pelo Senhor 
DirelOr ExecutivO". A SenhOrã relatara maní
festa-se fayorável-aO ate"ildíri"tento das solicita
çõeS -do_s Senhores Senadores, haja Vistél: que 

' Os Cu"~tos advlridOs serão assumidos pelos 
mesmos e, da mesma forma, quanto a- pro
pOsta de alteração rio item 4 do texto do Proba
se, ··a~ qtiat continuará a atender os pedidOs 

-dos aemais Senadores, desobrigando este 
ConSelho ·de apreciar solicitações semelhan- . 
teS, uma ·vez que· "decisões a respeito já se 

- enccintrám devidamente lo.calizadé\s num do
curüen~o __ que esgOta 6 .;issuntó de tal forina 

··que~ o Próprio Tiiretor Executivo pOde decidir 
__ sobre as pleitos". Após análise do assunto pe-

los Senhores Con.s~lheiroS, à parecer, ora 

apresentado, é aprovado por unanimidade. 
Prosseguindo, passa-se à apreciação do déci
mo item, processa PD-0555/85-1, relativo à 
proposta para assinatura de Convênio entre 
o Proçlasen e a Fundação Escola de Socio
logia e Pôlítica de-SãO Paulo, objetivandO a 
contratação do Banco de Dados "POU' para 
que o Prodasen possa aCessãi as iilformações 
nele contidas. O relator da matéria, c-onse
lheira Antonio Carlos N. de Oliveira, lê o seu 
parecer, no qual se manifesta favorável à auto
rização para celebrar o referido Convênio, tên; 
da em vista "que fiCou con1pr0vãda a validade 
de se ter o acervo de inforn}a_ções do POU 
disponível no Prodasen" e~ ainda, opiniões fa
voráveis de parlamentares e da Centro de Do
cliiTientação e Informação da Câmara dos De
putados. O assuntO é discutido e aprovada 
pela tlnanifl)idade dos SenhOres Conselh~iros. 
O Qécimo primeiro item, p-fOc-eSSo 
PD-0633/88-7, trata de proposta para a cele
bração de Convênio de cooperação mútua en
tre a Prodasen e o Banco Central do Brasil, 
Banco do Brasil, Caixa Económica Federal, 
Empresa de Processamento de Dados da Pre
vidência Social (DATAPRE\1), ServiçO Federa_! 
de Prºcessarnento de Dadas-:-:- Serpro e Data
me c, pãra o intercâmbio de informações relati
vas à área de informática, visando fortalecer 
o poder de compra dos convenentes. O Con
selheiro-relator, Antonio Carlos N. de Oliveira, 

_ arecer, no qual opina pela aprovação da pro
posta em questão, vez que o Convênio nãO 
acarretará despesas para o Prodasen e, ainda, 
os benefícios que_ a mesmo proporcionará 
àquele ó_rgão. A matéria é analiSada e o p-ãre~ 
cer obtém a aquiescênCia unânime dos Se
nhores Conselheiros-:- Em seguida, coloca-se 
em apreciação-o processo PD-06.40/88-3 •. dé
cimo segundo assunto da pauta, que se refere 

-ao interesse do Partido da Soda! Democr~ia 
Brasileira - PSDB, em firmar convênio com 
o Prodasen, com o objetivo de utilizar recursos 
computacionais daquele ôrQãa. A palavra é 
concedida ao relator da matéria, Cqnselheiro 
AntoniO Ofrlos N. de Oliveira, que se mariifeSta 
favorável à assinatura do Convênio, tendo em 
0sta que o mesmo está situado na prioridade 
de Primeiro ní'Lel, _nos termos das diretrizes 
fixãdas pelos Ates neS 19/86 e 02/88 deste 
Colegiada e, também, pelo fato de que as de"s
pesas envolvidas serão ressarcidas por aquele 
Partido. _Ainda! no _seu parecer, manifesta-se 
desfavorável ao atendimento da solicitaÇão do 

· PSDB, no seritido de que o Prodasen lhe ceda 
o equipamentõ neces_sáffo para efetivar a liga

_çáo,_ Uma vez _que ta] pedido contraria o artigo 
7~ dO Ato n~ 19/86 âO COnselho, corila'tam· 
bém referido equipamento "poderia ser desti· 
nado ao próprio Senado Federal, hoje, tão ca~ 
rente destes equipam-entos". O Conselho 
aprOva, por unaÍ1imidade, O pafêêei do relator. 
Passa-:se, é! seguir,_á apreciação do assunto 
contidO nO piocesso SF-003295189-S. Este 
J:rata de solicitação da servidor do Prodasen, 
Rui Francisco_ Soares, ocupante do Emprego 
em. ComiSsao· de Assessor SF -DAS-I 02.1, pa
ra asCender o Emprega SF -DAS-1 022, na va
ga do servidor faleCido Heraldo Tabb de Mo
raes. No s~u parecer, o Conselheiro Vanden-
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bergue Sobreira Machado d}z não ser proce~ 
dente as justificativas apontadas pelo reque
rente, opinando pelo indeferimento do pleito 
do referido servidor, o- que obtém a aquies
cênda unânime dos Senhores Conselheiros. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~ 

dente encerra a reuni.S.o. E, para constar, eu, 
Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do Con
selho de Supervisão, lavrei a presente Ata que 
suDscrevo e, após lida 'i aprovada, vai assinada 
pelo Senhor Presidente e demais membros 
do Conselho. Brasília, 30 de maio de 1989. 

-José Passas.Porto. Presidente em exercício. 
-Antonio Oirlos Nantes de Oliveira, Conse-
lheiro - Vandenbergue Sobreim Machado, 
Conselheiro. - Sar~ Remos de Figueiredo, 
Conselheira. --William Sérgío Mendonça Du
pín, Oiretor-Execuüvo do Prodasen. 
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SENADO FEDERAL 

Da Comissão Temporária do Código de Defesa do Consumidor 

Incumbida de examinar e emitir parecer quanto aos aspectos 

técnico e de mérito sobre o Projeto de Lei do Senado 

n<? 97, de 1989, que "dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências", 

visando à elaboração do Código de Defesa 

do Consumidor, em atendimento ao disposto 

no art. 48 das Disposições Transitórias do texto constitucional. 
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P~REC,ER N9 143, DE 1989 

D<:\ C(Jm issão l'empt)J"Zl\r i a do Có ... 

digo de·Defesa do Consu1nidor, 

incumbida d€: e>:amint~r rr t•mit: ii'" 

parf.,·r.:er q'J<~nt(J ~'os_ --=::-aspecto!:> 

técnicc) e dE.' mÉ'l"ito s_ot.IJ"e C) 

Prc)jetó' ·cte Lei do Senactc n9 

97, d (·~ 

br~o~ " 
dt:JI'" E.' 

1. 989; l:]U€~ 

PI'"O.teçf(Q 

dá outrc\s 

dO_ c6Jls,..tm i 

pr·àvidG.·n .. ·· 

ci<:t.s...,l' Visnndo à E.·1a0cw·c\G:ãâ da· 

CócfiDci' de Dc-:d\:~sã do Cc:msumi·; 

dov, em atend~nl~nto ao ·dlspoa··· 

to no art .. 48 das Disposi~Ões 

1rartsltdrias do texto consti-

·t·uc i.onal .. 

RELATOR··:GERAL~ Senador DIRCEU CAR

NEIRO 
3B9, 

c:umpre-nos histo1ria1~, apreciar e 

etn•it: if·· P<:\l'"(.:;c:cl .. C:t)nc:1u:.>ivu ''JIJ·,~.nto ;·;10 

ProJeto de L~ L do S~n~ld~ rccls1~a1 r1° 

97/09r do_nobJ''C S~~JH\dtH"'-,.Jutó.h-:.J ~1:::-t·:-

2. 

P!".omu.lgacta en1 C)Utubi''C de :1.'/BU c:on·-· 

!:>BSJI"OU a d!eft·~!il:<":L_clo conS!.tmJflol~ COlíHJ 

obJ•'i9C:\ç:f:í!J. do [':;tádC! ~:·: clet:i::--l"m.lnoi.J. ~~~o 

Congi"C~.so N<l<~ltJI'l<'U·, .. c·,d:l"::\v"cls do â.l'"t: .. 

4!3 do C?\Pítulo l"f~·f'f;:I'"C·~Ilto.:; f:t~! l)jspo-· 

num prazo de cento e vinte dias, de 

um Código de De::f<~s<.~ do Consu_mf.dcwr 

de m~n~ira a. prc)movcr o crdcin~menta 

Jur(dico de 11ormas materiais capa-

imt~·~C?··· 

rnentaçio dd preceito. 

-Tal~ fE.'conHmd;:u.;:â~_) e'3tá G:nl 

pc:~·~··f'E:.' i ta _cons(;:.nân-.c i<.'\ com os pr i r~.c í .. -

pios da Dl"dem econ6mica que, no$ 

-·termos do art. 170 CTitulo VII, ...,o~-

Ordem_ EconBmica e FinancC?il~an), tenl 

por f_inal idade aésegurar a todos 

tJma ·t:-:·:isJ:&ncic\ digna 1 conf'ól""m~:;- ÇJ!5 

ditames da Justi(,;."<~ socialf com ba_-

·- •. defesa do ccrlstimidoi~P. 

I'"C~PI'"f~·~:;~:;ão elo abt..t.!:>D do podf.:t'" 

econBmlcc que leva~ domlr1açio dbG 

mercados, ~ elimir1açâo (ja c:onc:or··· 

rincia e ao aunter1tc arbit·r~rio dos 

··responsabilidade das pessoas 

Ju~(dica~ e _dcs s~us dirigentes 

POI'" ord~?m 

ç~c:onôm i c a ~ou 

e:-conom i t~ 
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3. 

paç:Õr.!:.• d<:t·~.oC:ic·:d~,\r.IE·~ civil n_o' -~rue 

~~nge fu~ ·~~l~ç;es d~ cctiStiMCy o 

Con::;e·lho N!::t,C iOI'lü'i dG:' J)(.;f(·:·:~~;·~. 'dt1 co·n .... 

sumi de:>!'' CNDC, Ó1''9fío d() Mini!:>t~~I"To 

~ivc da \Jrii~6; A~~cc1i1 ~~~· Com·iss56 

E:spf:·:c i t:fl,' i nt c-;91''<:\cl<õ~. · f)Or r·&.nom<:H:Io':; 

jul"i~;t:~\mr' ,.,,· !:;t,\t.JCI'':: 'F'I ufa~ (')dó:\. Pcl .. 

1 é~] I'' .i n i • (k i n OVCI'' , Ó1·· .. , ... J;:!!;,é Gt::l' ,_\ 1 tiO 

81•·jtt:o r:·ilt:lllll·~l'l(:;; '1)1''~ 1),:\l\10;1 i'(Ot!C.'I'lO 

F:ink'r' OC!:i- ... l\n;i.~b Wa't.:.uli".\be:: ·e_yrp~~--=--~~.,

Zc:::lmo Oi:.·n~~r-·;·r (::l.l,/'a atl··ibui'~,J:~tó' t:o1l· .. · 

sisf iu·~~ ~8~aç~o 'cl~ um arlt~~;oJcto 

c!~'~ Código (j(.,~ Dr;;~ft::·~o;;\ t:lw C:cHl!~I.LilLi d_QL_~ 

o qual serviu de base F'mra n ~l~l)o

raçio de n1odplo~· ~ltcr~~tivos r1o 

âmbitc:) do Lt::-:J.j1)?1<:~t ivo .. 

I"IOI~tç,;c)IJ Cfs 0':\V\:\rlÇ:D::> PI"CIPO;:;i:CIS PI·: 1D 

t1~aball1c desshl Comiss~o Oi ... lcntou··~e 

no sentido. d~ busc~1~ a i nst i t:uc i iJ"" 

11<:\'li:;,~<:\ç:f:\D d(·:-~ di1··~~ito~:; (~<,tl·)~,;,~e~; ,re 

estimular e"quali·Picar· a vida (jos 

c l cl<:\clt\os·H 
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tos gest<?.dos 'no âmb i tâ do Podet" Le ... 

:gislativo, irl21u~ive o PLS 97/89, 

no!:wo::.· S.enadO!" Jutahú. M<:\9<':\"" 

.so Pa!"G(:e,•r 1 r.rist<~l i:.."':a, na pl;;H ir.:_c\ 1 

.O ri ... Od!~tc r~f~~UilCinl mais ~Xpi ... US-

.S l v c) (.I c·;_ um ;·\I"O::!I.J.D e go.·nero!;;4 tnetba-

-1l'ln, c~.J.ja dcm;·:\1"1'.:.-.\gr~·m rf.:m9nt;,{_ i:\ ju·-

do· CND.C .. 

Pa1"a a elaboraçio do rcfe

l~iclo t~:-:to 1 foi dc-:cisivu_.o conheCi-· 

mente ~a lcgisl~çâo comraracl~, das 

·--- -~--~,..-c-r.:--crmr.n~n.:l ;·,,ç: 'õ c\:; .c: ont i d t:\s n<:•. I~ r,:,.•soluç::âo 

ONLI n~ 39/248/85.c nin4~. d•quel~s 

apr•·oVad<:"t.f,; pr,~~p X.II Ct)n.SJ.I''E:·sso MIJn··· 

c! i <:tl da ·IOC!.l IntCI''n<:\t ional 01~~ .. 

ganizntion of Consummers Union 

Dentl~(~ as 'lcgisl<:.'\ç,'õ~s com-

pal''t:\dp? r 1.lt i l i ;'~<:tda~; Co(llo model p r e··· 

ferencjal, figuram em lugar de des

taque as mo!jernas Coneo1: itui~Ses da 

_J::::!Pt:\tLh<i\ (Q_ _PoJ~'l.! . .Lfl.al r bem como os 

s~us ~esdobramentos nor·mat fvos. 

Do 1nesmo modo~ cu1npre cles

taca0 o ~elevar1te papel das nor1nas 

tem ~;i d(J c1' -~~c!:;pon:;;;·,\v(·:-;1 pt-:.·'J '" con_~;;_i_,;_;_~·:_ ________________ _ int(~'l'·nacion<~fs do 

t6ncin formal dos difer01'1tes pr6j~· consumidor, ·~stabclecidas llS]o Con-



4 Quinta-feira 10 Agosto de 1989 

4. 

vcllvid<:.\S nci â:n!Jito do St~ni:\do Fe_clé .. ·· 

·ral~· de medo a concorrer para o 

at t=:::J·td i m~;:;nt o do (j i -:;;p C)~:; i t: i v o ç: on ~,_t 1 ~ .. 

ao consum·i~or e·enfocam os seg~T~·- t:uC::.iQIH"t1 .. 

b~·~!! t Óp i ·c:Q's'~ Em nove de maio de i989r 

.Poi instalada em Sessio Solene a 

Comissâo_ T~mpc1r·~ria de Defesa do 

Ct:m !5JJill i d oJ'' ~ 

~;;c:-on ôm:i c os.. r.lí:lS c.on ~;1Jm i d DI'' e:.•s; 

PLS 97/897 .dci Senador João Menczesr 

tar1do air1cla~ como membros titula-

medidas c:g1e .p~l"mitàm ao_s ___ c:_on 

sumidore~ obterem 1~c~sarci 

lllt=:-nt o~ C<:ll'·} o~; De 
. . ... --

a distl"ibui(..~f:io d!2' b<-:~ns e sei·· .. Carl i 1- JoG(:.· C<:i.üt:c·~lo :-:: M<:\ul"o n~trJ:;c:J .. 

sumi doi"~ 

latores Parciais~ 

Titulo I 

Senaclc1r Gerso11 Can1ata T ít IJ:1 o II 

f~' i n_fcl.l·~m;·,~ç:'õ~-:;o~!; PI''C;:_c i ~;as qúant_c:) '" III 

Senado!~ Afonso Sa11Cl1o T ttulo IV 

Senador ·Mauro BorsRs Títl . .l.lD v 

- propostas de ccoparn~io in-

espa~os da di~cussâo~ Jurtto aos di· 
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v i 1 7 a Ccmiss3o OIJviu~ no pertodo 

de 16 ~c mail) a 18 de ju11t1o~ repre

sentarltes setoriaisp cuJo envol~i

mento com as gu~at3cs pertin~ot_E!~ 

~s r~la~51Z15 de ~QI1SIJffiQ confqrfta~ _a 

nt~r.:r"·~::r:;·;:Í:""im "11--::git imíd~71.dc;: pre::tc~ndid<:1 

pele f1rojeto em alli"ECia~gct. 

mados dcr)oim~ntll!S 1jas SE9Uintçs ~u-·: 

t 01'' i d <:\d ~~~~ ~ 

D1•',. • .Jo:io l:'i"i.\t:i!:ota clt:-' 1~1m(:.'ici~71. 

rr~oidcrlt~ do CiJFlS~lho N~-

c iíJIH.\.l dí.-: Oe-f-'6:~><:\' (1 n Con~ll.l"" 

mi (Jc:ll" . Ci'-!DC .. 

2 -Dr. JorgR Eluf N~tc1 

Rcp~esent::::1nte do Min1slé1~io 

da Juat iça 110 CODCCON -= SP. 

3- 01~. José Gcra"ldo Britto Fi· 

1 OffiE.',I"lO 

RepJ•·e!:>.enl:<u·Jt.c: do i'iinlstú:_io 

cl<::' F'a:.~t-?ndc-.\ no CODECON -____:_S_P. _ 

e; - D1 .... Lui~~ F(·::l·'n<".\ndo" Si_g_mul:l 

Fur·c1uin1 ti~ Campus 

Prcsidcr1te ~o CON1;R. 

6-- Ot"'t~. E1ic:i 

Hueno 

Çl~ec:c in 

Rf::""PI"'G~~,.~Z-~nt ~H\t t-: d<:l!:; Cnt; çi'i:H:IC:· '.; 

Privadas no COO[CON- SP. 

7 ~ D~A Al~c~to Vi~.i1"u R.ibuir~ 

r~ IJ} 1 <::1;;c-,:~·u::. l\t~J: F.~:_.fti;_\_~ c~~utX ~;..:_Q,gJ:~~-- · 

çSIJ Nacionul 49_Comércio no 

CODi:::CON .... E~P,. · · 

Rcpi"E!IE~t~ntE da Co11f~dera·· 

o:;:fi9 cl~' IrJ_!:i_,.J_mt:_l_:_i_~71 no CQDEC _ _QH 

·-- 8P. 

9- 01". Paulo S~lvarlcr· Frontir1i 

RepJ··~:fr.~cnt: ·,:\nt E: cl~\~i Ent i d<"!1de~; 

Paulo no CODECON ···SP. 

~-10- ~~cru" Ada Pcllesl"ini 

I10VE.'I'' 

-· Pl~õ-r;, Z0.·'1-mo DE~n::::\1~ i 

-Dr. Darlel Robel"to Fir1k 

Grl-

de Juristas que paKtlclpa-

ram dn_elabora~âo do ante ... 

A.l ém d.as i lus_tr·cs dc-:pocn .... 

te1;r r>a1··t iC-ÍP<:\1'"\':\m "'1nd::::' c:C)nlO c.nnvi·--· 
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Dr. Guilh0rmc Jot·ge da Silv~ 

As1scoso1" Jur{diccl do PROCON 

- DF .. 

Dr. Melch{odes do Espf1··it~ San .. 

to F<·;:-n;.r::ir:a 

Diretor-Exec~t ivo do PROCON 

-· DF. 

Dr. Edney G. Narchi 

Diretor dn CON~R. 

DI'" .. Mur i llc) eh:~ Ar·agi;\(J 

Diretor Ex~cutivo da ANER .. 

Dr~ Joio Apa1·cc\do Munhoz 

Fcdera~io do Ccn1ércio 

Dr. Ro4erto Battendieri 

FIESP 

Dr~ Hl':\ns L<lciH·':"I'' 

FCESP· 

Dr. JoGé M~rcio B1w3ncc 

F!E~~p 

Dr~; .. F'l~tvio S .. I...<JIJ.I~~-:-inJ Filho, 

Edson V i snH:-~n;:h 

e Nel~;on D .. Pirem 

ABHIEE 

cl (:.'p o i -· 

mentosy ficou pnten!:~aclo o entendi-· 

mente (j~ que ~defesa do consumido1r 

d~:.:~-,pont;·,, ct,~lo Ulif<:'t 'd<:i:;; n<;·:ccss i d<:id<;:~s 

SÓC ÍO"··p(:)J. {i: i r.::<.'<!:i VOlt<!t.dC.\~ p.<:Wl:\ U!',l 

p·;~í<Z-.:-iiJ.0~ t><·:~· ~!(fE:f .. G!C.ól"lt)mif.:<:~merltC âiT·~· 

nwcr~~t icoy 011dé-a pr·ob:-~ç:f\(1 ~'s rel:::v· 

~Ses ~e consu~Oy no que diz respei

to ao consun1idcr, elo ~~ecorlflecida-· 

ment<~ :ma i f:i f1'·:::t:.~; i 1 no (Jnt::<.\tfe<~nH::-rd:o 

dE~'Çi.~~~~~; n::li·,ç:ÕG.':!;r -SeJt:\ cncal·,.acl<:t c.Oma 

uma questâo cor1creta de justiça se··· 

ci;':l:l, 

5. • Convém c!~-~~t<:\C:"-\1" que ;·.\cJ PI...~) 

97/89 for·am aFt~rJsaaos o PLS 01/89r 

de~ a1Jtoria do Sen<úloi·· l~orE:Hl Titoy 1;: 

[) t·:·~ ' C.<:t l'' 1 i .. 

GunntLI ao pr11HC1ror m~re··· 

c:eu ;·,inú'Jiür·: r.:ompi":\1";:\trv•<·:\ c·:lll l'·c·:'l;\ç:·;u 

<":'10 Pl''O,iG~tC) Cnl rt<:iut;-:, ~;~ CiU.JllUitO C:11··· 

t ocl~,-

v i ;:-l..y o Pr·oj0::·~:u do St-:J·,,_,dnl'' ~Jul::·ih)J 

M~:~S~<:\'J.hS~t.''.:>y Pl''li"'Cip:;,1 .. \r,i~.:nt(·.~ em +'u.nt::i\o 

d<:\ l'i'l<:iiOI" Hhl''<:'nfJ;}n.c·i~i c da .. 1t:~9 it i mi··· 

r.lade <:\ c:10.' c:onf·'t::·:l'"idc.\ p(·:~1~\ p:::>i"tlcin" 

par;. i\\ o p o p 1.rl :;,,I" 1 · r.J. m 'i:\ v(·~-;-~ q 1.1 c~· o m c~;; m t:l 

t:OI1Siste n~ l"~iJI•or.llz~5o do 

proJ~to do CNDC, o ~ualr como 
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MIDOR EM JUfzo• 

--c::ompo~;\:ç_) Pt:Jt,.::. 

NDas A~:()o~:;; C:J·Jcl rv<."l·.:; p::,\1'·;,\ ·:.1 

v i diJ<..\ i:;, HOJiiU!.J(.?ncu~:,n. 

clf:·: do_ F(Jt··nec0:dor'· tfe .BcJts c 

mç:.-;:; PD!'" jul~JÚ···I.o Pt~cjuclic:_<ItÇI_q_~---f!_;"~,fLo_ 

elllG~n cf;·:l!:; em Hf..'P ~~~~··ado, q 1.).~"·'. is 

\",\_[.!_á·· INS"fiTLJ"rO NACIOI~AL _DO CONSUMO~. c;: 

n<:\ ~tU~"\ t:ot<:\lii:I::.\Cil·~r ·m<:l···· 

indtvidiJ<·Il i~·.;<:ldO 
No sc-:u ·c:onjuritciy s,;;o <:lf)D_!'"··· 

dado~; os dit'"0:ii:tlS tlo.cÚ.riSumidot•· pr-: .. -

6. 
la dtica elo Direito Civil 7 Admlt1is·· 

<:IPI'"CC::i~\1" ci c·ompomt.o po1~ cinco t:tt:'.l"' 
tl~at ivo 7 PK'J"H:\1 (~' Pl"oc&;~;~:;l.li:!_l, v-i~:;an ... 

t1;lo I>, ql.l(i.' inc:11;i~ 

Gc·.'t"a i ~~u~ onde cs direitos do consumidor pos·· 

nom Oir·cito::; B<"ii~:;ico~;; do::; CUII""" 
sam s-ei~ intt::.'I'"Pl''C·t<:ldo-::-, ~: dt-:~f~:-:ndi..:!o:> 

de Juristas do CNOC, a maior di·ri· 

e das nsan~Ses Administ~~~t i· 

O TiTULO I T., ..,DA$ INFRAC5ES Pl::J-tr)J:S" _ _TI\bOI'"d~'ID(".Ill !:DII~,~i~;;t iU l"li·\ inC11.~n:·~(:"i (.ii·: 

O TiTULO IJT, "DA DEFESA DO CONSIJ·. d i ~;-,p O~:; i t i VD\i; !;;o i:) I'"(·;: r,·, i:\ t: é: I'" i C":\ p ('·.'lff:l 1 " 
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buscou-se dar snnçio ~s 

ctue ·fo~:>sem mais gn:\vciã <:\O con~~uml .. -

dor, oportunizarldo a repressRo come 

i 1 í c: i to tH~n a 1 ~ C~1d~ depoimentos 

Zelmo 0(:.'11<.\l''i e b'l":. Dún-(81 -R~ Fink)., 

No l'{ti.J:'rc) J:, f:>f:io df.-,.fi.n.i..dos 

alguns conEeitos, otljetivando con-.. 

f·'el'"ir a des~;:-_j;~vf~l IH'\I'"IllDnia t(:.'l''mino-

lógic:a ao t:e~{to~ São· aí con·c:-eitua··· 

dos~ (:onsumidol~ C~rt. 29)~ fornece

doi'" (art. 39) li:.' est.abeleciç:los [:llrin·N 

cípios· para o norteamento de_ uma 

Pol {t ic:a .N'ac ion<.'l.l do Con-::;Úii1o -(aJ•·t:-5~ 

Nos artigos· 6q e 7R sio 

e:-:plic.itadc.H:. c.-r-::; clit"eit:c)s b<:Í.!.:;iccJ~!i elo 

c:onsum i cft)l'' r C\'m consonânc i t!!. àc:p.u:-~1 c·~s 

preconizados f)ela Orsanizaçio das 

Na~Ses Unida1; e IOCU, sem prejurzo 

da legislaçic em vigor. 

O C<:~p ít t.ll Cl I I I, I li':\ s.ua B(·i~··-

~io I, aboi~da·a Pr·ote~âo da S~~dm e 

Segt.ll~<.\nç,a ÔQS Consumidot~'l:\'!:>y €~l~tabc-~~· 

lecendo normas gal"anticlor~s da ii'l"" 

tegrltJa(Je e inc:olumidacle ~{si~a do 

consumidorp na Seçio II Da Res-

ponsabilidade rpr ban(lS 

belecido o~rinc(pio da respcnsabi~· 

1 idad-e c:_om t:ulp<!l. Pl''(-~l:tumid~.\. 

rentemer1te d~ outras l~gisla~3cs 

sintil<:H"(~·~::. oncl0~ é obs.ei"V<.."tdo o prin·-· 

c:(piiJ d:.,;i, -r-é$p-Ol'l!:ti':\bi1 id<:\d!i:.' DbJt·~t i V<:\ .. 

A Seçffo III dfsciplina ~ responsa

b i Ti Cfcu:h~· pÓ!'.- V {cJos -Cios !Jens, ~:;-n"· 

quanl:c que ca~e ~ Seçio IV fixar .a 

Ví-

~i na Se~io V~ do Cap{tulo 

prescriçâor pretendendo-se eorrigf1~ 

as discrep&ncias entre o Cddigo CJ-.. 

vil' ___ (de 19l6)r o Cód.igo Ctlmerci;d 

(de 1850) e a realidade do mercado 

dG.· consumo. 

dn, c>bjetc da S~~io VI. os cr1té-

ni':\ 6.-tica~ impo:::cli.nr.!o ftJt•·m•·.\~t veJ-:atá

rias -ou que impl iq~1em a expc)si~5c 

ou constrangedoras. 

propriedade a del icac!a c1uestâc. dos 

caclastros,_ especialmRnte daquE:.·l c-: 

conhecido c:~mo Serviço de f)rcteç~c 

ao C1··éd i to ·- .SPC. 
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As inovaçÕes 

laç:ão c i vi 1 ll'in m.a:tér ia c! e ri:·:sp(Jnsa·-

b i 1 i di:\dt·: ft 

Tom<:\mD~> m i n i c i <:l.t i v_a 

t~anscrever, ~ exemplo do que fez c 

Senador Iram Saraiva, opfn!Ro do 

CNDC; am art.igo publicado 110 Cor-

relo 8razil iense de 18/06/69-~ 

inicit\l no indivit.II.J.<·\1 i!!HiltJ do 

tura n~ libel"alisnto i nr·~i v i dU<:'\"' 

tivó ou Material. Nffo sa desva·· 

nômic:af 

fortes reduzam ou anulem a 1 i-

berdade dos cc:onomicamente_fra-

cos~ A declmraç:ao de que tc)tic6 

na~ algur1s podem viver essa li·· 

~erdade~ No que ~~n~e fu liber-

dac:f(;,' c!c:: CJ:mtndctl'' (;,_·la ci c::::.c:l~\ 
- ,---

vez ma_ is, n~ .ecQn_oJll! <! m?_del::~.~-.[ 

um ex~rc(cio vedado m grande 

massa consumidoraft Que 1 iberd~-

() ~:; 

produtos e seus slmilares e Cl~ 

Pl~0:r:;~;~)c·:!5 d ]\;(~'I''S>B!:i (pui:J'f i c id~'dE·: 
-. ··, 

sv.b 1 i mi l'l'fH~; 

gens atrativos e/ou ensnnado·· 

1'"<:\Sr me~nnp Ól i C:)f:>, 

r~sta para quem [gnorti o st.nt 1~ 

P (i:1 C) (·:·:conom i c:_<").lnt~nl:(:? 

ma i~ fol~te? Como se v&, a 1 i·· 

cte. m~scara Fara a vontade uni-

(:;."ste .vc-:::1ho 1'1'' inc: íp i o 

abso.o1üt-ci) -,;~.c:ha· .. ~;e ''' camrnhc;. l:!o 

museu das belas utOf)ia!5_ Jurtdi-

Sucede que para que hc)u-

vesse liberdade efet iva de c:on·· 

fossem~ n5o apenas Jt&ridicamen·· 
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que necessariamer1te n5c ccurre, o~crta e a publ icida0e, sendo q11~ 

uma vez que a s~ciedade se di·-

vide em gr·upos, uns dispond<J de 

PD(;!(i·~l'' (·~CClllÔmic:o c·: cl.lt:r·os s~:~quc;·:l'' 

de suficier1te sal~rlu"" 

O Ca~rtulc V disr~e sobre 

a PI"C)l.:é!;:~~o Cont:ratr~1<21, dJsciplin;·,, 

distinguir c ~ue ~ e·f~tivamente 
tadc1· com relação <:\O!:i c:ontl ... i:l.to::~ __ de·:· 

de<.;;igr..tal e flf.JUi"J ibl"'i:\dO d·as pf.'.~~ ... 
as Sao~Wes Administrativa~ e, ·no 

enh:mci(:.'J'' do 

Fink, amf>lamente ac:olhido Pt)l~ seus 

legisla~~c em vigor, introduz ape·-

ceram li fera orisinaria1nente, ' 

admlnistrat iva e a o~rlgatoriedade 

de~ contr·a··propaganda quandct ela 

a 64)., Nf~st~;::'pont:<:!r uo~:;t:;·,,l·{amc)S de 

e:·:··PJ"t·~s i dt·:~11tt:~ do Gon~:;('!:'lh0 N.::tc i'on::\1 

Lu i~-.: 

1:>1·<::\t ir.:'i:\!:; {':()!ll(.~I''C i<:\i.~;;Y d i~ac: ipl in;·:\_ 'i·\ 
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StJmo~ i:\ qtJal c:abf.n•·ia sub~:;t:ittJil~ o 
-- - --· 

esccr)o de el imfna~ c:ontrcvérsfns Conselho Nacional- de Defesa do Con-

Penal Finalntente~ no Trtulo v, 

sido rigoroso com os f~ncos e manso 

com os fc:w t c.;-::; 1 ou tem '"'ido mo::!'n O!:> 

i n··· 

clivlduais, e· asora col~t i vos~ do 

dividtJ~;~.1"~ no c:onst.lm i dt)J'' H 

COl''l''E:fi o ele Hl.06.139, 7. 6 ., 
" 

sob o rrtulo:: "Cddigo_aarante efi·· 

o 

Pl~OPl''i~'\nlf~nt~:·.' dit·i~ (J•·i.-:~Jimc:-: f~·:Chi':\Cio) 

r<·:-s a oito ano!:; <al,'nr:;·.\ 11
<':\ 11 dn .fi tada para que losr·e o &xitc de sus-

l"e:ndt~t· ti p-r·<:\:.';';o pr·r·~l!.iCL'' i c i t)l'l-~.'\1, ev i·· 

~iode queixas levianas e ímpn)c:e-

·Pelo t:i:'\1,.<:\t:!i:.'t" dE' jt.J,St_iç:a e 

economicidade, parece-nos oport~1na 

·e disna de acolhimento~ 

O Trt:u1r.l IV in1;t it:u.i a 

PELA APROVAÇÃO 
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Sio da tc)dos conhecido~ os 

Pl'"(;duízos qur..~ Cl!r, ·c.:;.tda!r,t:J~.os eh\bOI"<::\""" 

dos sem o mf11i1nó -de c.:J"it~~ i o ~~ode1n 

Ca]..tt'>·::::n .. à v i da. dos conr:>un1 i dotrc;:t,, 

C~\ma·· .. 

ta, v i !5a -•~ ctGseguJ~.:tr nl<:l. i DJ"eS_ g_<:.ú .... ::;úf·'·· 

t i;:\!1> i-ts p(;:o~;~·.oas _cp.lP. J.--cton .. <·fni"-~-Oi!)(~-~-

subm~o::t (::ndo-""::>E~ 

do tipo 

SPC .. 

A iniciativa é louvdvel. 

uma vez que el_imina d~ uma vc~. rol~ 

tod<.-\.s a pn~;!:;.ibilidar!(~ de eqrJívcH::·o~; 

no caso de tlomHnimos ou de regis

tras i~corJ~etos de algur15 dos mui

tos ~lementos de qual l~ica~ic pes·· 

SOC.\ 1 ", 

T0di\\V i a, ent e:nd~:,·mos opor--

tr.lno _act'\tar .. a _sugE~:~tt~o do R(.z:1a.to!··--

J'l() 

f.->C~nt i do de fázr~l'" aC:-J"C'S(:(.z:J'Ib.'\t'' r l"lb 

1-'in<:\l " ..... nott\d<:\lllt.'nt~:~ u n•.1m(·.~I''C\ -qd 

CPF e a filfaç:~o, quando pecsoa j; 

PELA APHOVAÇ:<\0 

EAENOA N?. 61. 

_Ajl:9St0 de 19_89 

O Hen;:u:rnl'' Od<"tc i 1~ Soo:u·:e~\> ao 

r-wopcw o <'H:ó11liment:o da Enwnti<:\y qrH-~ 

vl5a a dar _nova reda~~6-ao artigo 

1~8~ teve em mente as pJ~ováv~fs de

~organiza~ies de cu~to· prazo a. se-

rem obseJ~vadas- no mercado Jntc1~11o, 

~:.·m f'"ünç:ão daS ai{·~·raJ,:te-s_ intJ··odu:!l·-· 

das pelo PLS 97/89. 

_9 estabelecimento de un1 

Prazo de 45 dias PaJ~a que o merendo 

proceda as adapt_<:t<;:Õ!-::-t; n<::~cr-:sse:\1-· i <.\S 

ao bom cump~!Jn~nto da lei r nos pa-

rece salutar e per~~itan1ente cotnpa-

t r'Vt\·~1 CO!ll <::\~; PC\I''t ir:tJ]i:.\!'']d<:'\dG~!:-i- PI'·Ó---

prias das atlvldadcs de diYtr1b~1i-

PELA APflOVAÇi<IO 

EMENDf.\ ·N 9 62 
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aos produtorea. o ·integral dirél-

produt95r mes~o na aus&nci~ de al~ 

gumas especifica~Bes tornadns abri-

lei .. 

Levando-se Em ~onta 

prazos tr~dicionais Para a realiza

ç: ~\o d ~\ s V<·:·~ n d •~ !:> t·::- ~:;cn ti ó i n t t·l.'l'' (·:·:<.:>Se - iTC::-: 

PELA AI'ROVAÇAO 

Odacir ~oarcs Cn9s 16, l.7 '" 

21) e M~ira Filho Cn2. 19), 

estas -Emendas tratam dos prazos 

prescricionmis é ·visam~ sua limi-

que a melhor ilternativa ~ aquel~ 

ófüi .. E'cid<':l. p€-:lo!:. jú1;.ist.<:\S no ant(~·-· 

p~ojeto do 'CNDC 

" 

i n i t: i t:\lmti·~nt c·: 

180 (cento e oit:ent~) o 

Somo~. pois~ pela APROVA-

çao PARCIAL t~as Emendas apreciadas, 

(seis) mes~s o prazo p~escricional 

de que trata c caput do art. 

(c~nto e oitenta) dias o dir·ei-

to. dE.' 

aparE"~tes ou de fácil_cunstata-

~ic dos bens; e sei"Vi~os~ corita-

dos da entrega e·fetiva dos be11s 

~ELA APROVAÇ~O com a re-
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o s~nadOJ'' Oda~ir SouJ,.CS 

c:om ~"1. prl·::~:>c-:~nll!.·: l:mç,::ncJ:;~y ''' 

supressgo da res~alva constarlte da 

parte final do par·cigrafa ~nico du 

art. 83_d6 Projetou 

tl''t':\t:;?;ncJo·· .. ~~~ d0: 

no1··ma que dc-~tr~rmina :or· SlJstav:ão .da 

destina~go·de lmpoJ,.tihciasl ~ f~unda

'io Instituto_ Nacional do Consu1no 

-que, por sinal, deverá ser supri·"" 

mi ela 

re~eridasr enquanto penclerltes de 

decisão de s<::'SJuf""Jdo_ fH'"<,u.I a~;. t:\~'0<::~;; d~ 

i nd~11 i zadio~ crJn!:it: i bJ i gn:w~ -i'ffiP-t'"c:Í--:.

Pl""iedade a J'"ess·a:lv<:.\ paJ'"a o c:<:.uõ>b "j(,;:. 

o pat~im8nio do clevcdc~ ser suf!-. 

ciente ao atendimento da dfvicla" A 

regn:t de"ve s1er~ POJ'"b,\nto~ gen:t1, 

indep~ndentemente das 

econ6micas do devedor. 

O Relator-.. parcial ~~~lheu 

EntJ•·t.-:t;::tnt<Jr <::<:1!:)~ tlc<.:>-1:~\t.,:ll'' 

o fato de que a FunJjaç~ll ali _ntc~~

cJonada de~apareceri do textu do 

ProJeto .. 

_ ~o_sto 4e.l~S9. 

-Da(~ opinv.J•·mo~; r't:;1o ~\c:o··· 

lhirnento pa1rcial, na for:Jil~ d~ eJ~~n-· 

da ne 08 do Relatoru 

PELA~ API<OVAÇCIO P~,i<CIAL. 

EMENDAS N9s 02 e Z3 

Co~-- estas. Emer1dnu ~- .P~o

PO':.'>t<:\ pn~l_o .~:1C-2rli!U1C)J'" C<:tr:!os D~ "C<:u•·)j 

a SI.API'"-1::~\:i-!~ITo-dQ. Lncjsc) V do. ti\l'"t_M ,6\~, 

CJUl'.~ (:''.:>~:>P.gUI'~'a-··i:\0 C.OJH:;-umitJOI'"; .<!'t"l~lil .c':O 

di.reitb de MlJdificar· cláus~las con-

des~)rcpcrcionais, o ele 

previstos imrliquent a cnera~âo dos 

enca1~gos assu~Jdos. 

aprova(JB, anseJaria alteJ~a~Jo Ulll"" 

later'~l do c~ntrato e. consequente··· 

mente,.<:\ .instabilidade da Ol'"de.'m Ju"* 

I'" Í d i t::'i-.\ ,. 

aJ·":JI..lnl[·:·:n t;·.~_ .•. 

ç.~{o, t'Oi!* todo~; o::; si!,;tJ-:-~mns ji.JJ'"{di .. 

cos ocidentais CDI1Sngram c Pl'"inc:(

piÕ ele" l'·r: .. ~vi"'.."._fic .. coÕtpul!:>ÓI'"i<;\ clc5 con .. -
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tratosr uma vez ocorrida mod~fica~ J~r(dicos contemporineos~ 

ç:ãQ. das co'nd i ç:Ões. e_ç:onHm i (:as ·o1 .. i g i··· 

qiJi'llbt~i('J da ]"(::;:·laçf\o jur{dj_ç:a ini-

se, em todos os sistemés Jurfdicos Snus .da plrova~ desde qua, relo 

modernos~ princtpio· da responsabili~ade pr~-

srJm i da, cabe ~ parte virtualmunte 

Portanto~ ainda aqui respons~vel fazer prova exclud~ntc 

ProJeto deve ser mantido ~m sua da c:rJlp<:.\ pelQ dancr .. Assim, c:omp 

forma o1~i9inal por estar plen~mente prop(J!ãto, nt:1!5 P!'"(Jdutc)I''C·~S e fD!"I'\(~~cc 

cohforma(io ao nosso sistema Ju~tdi-

c o. pc-~t ir· ta'l ôriu~; .. 

PELA REJEIÇÃO. 

EMCNDI\ N~ 04 

Ct-\ I" 1 C)~:; 

De'Car'l i, prop8e a supressio d () 

item VÍII de art~ 69, relativamente 

k invers5o do anus da prova .. 

mas, qr.H:o é d8 01...-dem constitucion~-..1 

O Projeto adota o princr-

L~ i M<:t i ot~· .. 

em ~cntraposiç~o ~ teoria d~ res-

formula~âo do C6digo & consentSnea an pt"inr.:{pio, t<:\n-t:o l:on~:>ub~"t;,,nc:i;·,,du 

com tod~ a twndincia dos sistemas em not"ma c:on-r.-t_i_tvc iona'l, _qr..r.<}_nt;o 'J_ç .. ~ 



16 Quinta-feira 10 

sai 1 sd pedem ser repar·adas por via 

judici~l compet-ente. 

PELA REJCIÇ:ÃO 

De 

livl"e C(Jlll(·~'I'"Ci<!\lizaç:Go u~ .... de: IJ!:~biM·· 

dr~s G~ :al imr:ntos dietético~;,- ou ele 

bai>,C\ calcwi;:t"~" .. , '!:;empJ"~? Cjl • .tC devid<:\
0

·-· 

me-:nt~· n:.-gistJ"ado.~; rn:r~;--ÓJ"g~h)~'õ- comp~,·-.. 

tentes. e e'!:,tabe'l\..::cc-::- a obJ"iSpücwil~· ... 

dad~t (:!e ÇSt::>i~Cific<:\ç:~ibr nas; ·c-::rlii:Jaf\:t-· 

gE.·n~;. 011 J,.ót1ilo~;, do_~;. c\d i t: i vo!; em·-

classer quantidade e peso unit~ric~· 

EntendeJDDS ser desrleee~~~

, .... ia a Pl"e·cauç:~{or J • .Una vez qur·~ ·tcds 

tE' I" Í st i Ci:tS 

cbrisatcJ"iantente subordir1ados are~ 

gistrc prévio no MS/OlMf~D .. 

As den1ais e!&peci·PicaçBe~~ 

relativas bs infoz"Ola~~cs relevan··· 

te sr t:~11 c: On t r am-.. ::;e c tJnven i en t t~lllG'n t c 

PELA RIO:JEJ:ÇAO. 

EMENO~S N9s 07 c 08 

modiflcbr o§ 22 do art. 12 ~o f1 rc-· 

Jeto, q1J~ tr~ta do Gr1us d~ prova do 

·f'abJ"i'canb;;:- 01.1 imp.c:.-.r"t<:H:foi',. 

Con formti:' já nos .-PJ"ófirJii c- i'<:i-·-· 

mos neste Pal"ecer, o p~irtc.(],io da 

re~ponsabilidade com Clllp~ ·presumi

da, ad6tado no Ccldigo, é o n1ais ln-

altrtr·ó.--

I' FI G BF,JETCAO. 

J<.\mhém ofeJ~(.;.·o;.~ i da Pf:-:"J CJ üc···· 

nade~ DerC~rll, ~ita Eht~rl,ja ~)J"Cterr·· 

SE:r'f.-:ru ul tz~tip<.\~,;sad()~'.> Pl'~1 i'J<.:> c:cn~:>I.Jil\ i·M· 

doJ''U!:i ant~·s; do imp1r.-:-~m(:-~nto d'i:\ ~~"''P<':'I"'" 

raçâo ampla a eles asseg~~ada. 

Nâp tt~ razHc para alteJ'BI'' 

se o ProJeto, tende em vista a tu~· 
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btõ:mç b) t''<-:.'st ituio;;:fio elo v~dor pago;~ 

c) abatimento do pr·e~o. 

De acordo com o P~recer do 

Emenda cone;t i tu i um retrccessb ufus 

C:l.l1 o XIX"" 

PELA RE .. IE:lÇÃO 

De aut.o~i~ do ScrJ~dcJr Mei

l .. a F'ilho, a rrcJposi~5o visa a redu 

~-~ii .. 'i:'1 I"C!:>pon~;;;-,\b i1 id<:\c:lc dt:J f;·.~i.J:" ic::\tl" 

tt:·: l'lCI~ii V{C ioe; do PI"Dcll.ll:O 't::I,I,JU t.OI'"' 

tc~üdc"J 1 í<:pJ.idQ ou qu~i.nl: icl~· .. ,de ~><~·:J<:\ 

i nft;~~-· i.ol~ (:\0 q1.AC c:on:;;t <~ <:\.l'll.fnc j <"-d~l no 

recipie11te C)U &nlt!M'lng~m" 

NE\ri ll/1 po1~ 'l1.1e ;·,\coliJE::I'' a 

t::'lllf.·.·nda, 

pa1 d~\ di!:>t~iplinc·:\ not .. ll'li':\tiva do Có 

digo. 

PELA RE~EIC:AO 

EMENlJA NO i i 

Novam~nter Emenda do Sen~

<:f()! .. Ci:\rlo~. D(-;~ ~C<:\1 .. 1 i r nc;;;::;te C:C\SO !..-(,::""" 

petinclo proposta com C~IJ?t.ivos ms ... 

mclh<:\l'ltl.i:~<:;i <:\Df;> til·,·~ Em€·~nd<:\ n~ 09. 

D~vemos insiotir em gu~ o 

ProJeto ccJniempla Je furma ndFqtlncJa 

a~s scua pt·opdsi~(JS_ fiJndamertt.ais os 

instrumentos de ~·Pici~nte pr·ct:e~âo 

dos di r o;;;' i tO!:> elo -cdh'f>TJm i dot" 

cuJos fin$ desvirtuam a real prcte

;~o Jurídica dos direitos do co~su·-

I'ELA REJEIÇíiO 

Er1END~ N~' J.:l 

Outra Emenda do Senador 

c-~m 

pt··ova, 



, 18 .Quintarfeira. 10 " _ _,_,_DIARíO 00-cp_NQRES~O NAÇIONAL . (~_ç.áo II Suple~ento) 

Pr'evalc~c:emv .n.~:~!:>tc·~· .caso. a\!; 

c:on~iicl'cJ··aç:'i)c-!:; j,~ G.';.:p~~-:-ndid<:\s no pá·-.. 

J''~!:t~r d<:tc:icl <.'1 o'utJ~.:~s c-:.-mcndc,\<.:> .. 

PEJ..A flLJE:r.t:ÃO. 

~··á~J"afc) .~~çr· d!:l art i'g<:l "!:.9, pcn··- !·Hi"" 

tende~ que o prazo pJ•escr1cional 

POI': SP.J" b<:'\~:>ta11te ]Off!iJO podó:·~ ç;o_inci··" 

di1~ com aquele estipu.lade para a 

gan:ud: i<:\ 

Como ~oi aprov~da emenda 

reduzindo o prazo prescricional pa-

t"a Hl0 (ct:mto r:z- oit~nb;l) di<:\~•~ 

prof)csi~âo de~xa-~e ter procedên

cia. 

08 aut:cJ•'la de SeJ1Bdor oe· 

CaJ"li. Convcim r&PYcldrJClr, a propd

sito~ cm termos de PaJ~ecEJP do Rela-

çio, com o qual Ct)ncordamos plsna-

rne.n t: E·::: 

"~o contrário do que pare

C€~ im<.~ginaJ~ o -aJJtt:H" d<:'\ e-me-ncja~ 

nio & da lradi~io de rlosso d~

reito exi~)r-r eM qUalquer hipó

tese~ os sdcios gererltes e ds 

administradores das empresas de 

danlJS 

ad0indb~ a terceiros. ~~ando 

ag1::-m com ciclo ou culp~\~- n2-~:>l':IC:)n·

dem de .for·ma i 1 indtiu:l:a pe:1o~:> 

Pl~~duí;-!os de~coJ..--f"1::'l1t:l~s .. 

''' título 

E:.'Xf.~mpli.f'íC::iAtivor· à que l:!i!:>p'ó'c:·~ o 

at"t. l0 d<":\ le.i qrJe n:~gul<:.~ a c:on<.:;t i·

tuiç:~io 1j1~ ~;oc:ieda.dc POI'' qr.Iot;·,,!::; d"': 

l"&!:õPOnsabil idi:\de limit<:\rTc\ <DeCJ''ldO 

nQ 3.708~ de ~.0 dt\' ,junho dG.' j,9i9> :: 

7 0s sdciou g~r~ntes cu que 

tlerent o nome ~ fil~m~ 11rro rEs·· 

pon1jem pessoalmc;1te pelas obr i·~ 

ga~ffes contraida~ em r1ome da 

sociBdade mas rcsponcl~m p;~lt''l:i 

com est<:l e p;;\J''<':\ com tC:;~J"Cé'it"os 

sql id~rla e ilimltadame11te ~)elo 

e~cesso de mandato e pelos ates 

praticados cbm violaçic do con-· 

tn:\to orJ da ]C:;.'i 
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23 d<J Pt' oJ.;;.•tn c;::,('!'" I c\ l.llil r_,,t Ítlll..t'lü 

~ pr~tica de .atus pcJtencialm8n-· 

'\!.0.' lG.'SiVO'f.i 

alh<':.'ÍQYJI 

Com '.:'\ En1f:~nd<\\ n ~~ '::~4 ; " 
E~~;- ... 

nadol'" C<:\!''1 Cl!:> Dt·:-: r'c.::~l''l i f.li''C)p'ÕI2 <:\ ~;; u. .... 

N~o 1100 rar8c~ Prcc~dcntc 

inter~)re\a~So da1~ pele!_ 9ena(jo1· 

Df.-~r Cn1··li h 111<:\t:ét•·ia, Pl-"incipa'Jm(·:-~nt:c-~ 

est:at)elecldas relo Códlgc1 ijrasilsl·

ro de Autc .. ·Rcs~lnlnat1t"~go Publ i(:i~ 

t<{t•·h:\ ~- C.ON~~Rr_I\D_t:q(~;·,\nt~ à étic:r:\ 1-:-~ 

• qualidad~ da _r,~c~rasancJa" 

s~:.·gundb ~~_n_to:t.ndimec:nt:o do pJ•·óprio CO·

NAR, di·:-~ v~:;_ ·!:.-<tl'" repud_i r.uJ;\\ F~OI'' c:c\1J.!:;a,· 

1 id<Hit-:: d<) i"nstt··umento junt<) à opi-

niãcJ p•.íhlica.· · 

De ,,,utut~ i a do Senad.nr_ Oda

t:it .. ·So.aresf pn.w.'Oe- a inc:lus~\or ncl 

[:lê\l''i:\!;Jf<:~fo ~- ~ dó crr·t. w '-30 r. d<~ 12}-:pn~!:--

sao "ct~sccntad~~ ms des1)esas ef0-

tuad~s pelQ fcrn~cedcrr produtor ou 

Pt ... est~dcr <Je s~t ... vi·~osu. 

O dispositivo sug~r~clo re-· 

lo Pro.iet.o Co direito dç arrepen~i-

busca assegurar garantia~ 

t•·eais ao c:onr:P.1midnt" no Cii\\5L1 dG' ven

das efetuadas atravcis ~o reembolso 

postal~ que n*o poclem set" teitad~s. 

ou aprovadas ?Elo çliente na ate da 

c:ont• ... ~taçin, ~se c:onstitul em pr~-

\:i c: a con-sagr<:\Cla _n;:~s gt•·anc:le-~s econo--

mias de mercado. 

Parece _ldgico que nio haja 

descontos, a t.rtulo de despesas 

ef~;,:-tiJ_<:\cl~\!ii, uma vc;:z que as menc: iona .. -

das despesas estio embutidas no 
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Pt'"eç:o ·final c;to Pl''OIJI,~tc::.r ot.\ .~>e:::t•·viç:q, 

sob a ~orma de custos de P~Otit~çãcl. 

PELA REJI;:J:Ç:I\o. 

'' 

in:t<c:gn:d do inc:iso .II t:HJ 

estoques de ntercadoria!& e exorbit~~ 

ciar1te~ porqtJanto lf1re ester1dp o pa

p~:;;-1 ç. .. ~conô_mi.c:c) num campo t:it.td: e~- de~ 

exclusiva competincia do consun11-

dimensional~ seu~ pr6prios n(veis d~ 

demancl ~\ .. 

~6o de Pl'"odutos, assfnl como a espe-

estoque·:·:!:;, const itu.-i 

II" 

puro e simples das d~mar1das irtdivi· 

-duais C:H.l c01~:..-t:ivc\s de.'l'ltt··o do-lfmit-1·; 

i~iciativa dc1 Senador 

Wilsnn·M~u··t in<.:~ 1 ~)f.Jjet ivct modific:t:\l'' 

o artigo 34, sob a alegaçSo de des· 

que o Cddigo Civil, em sRtJ art.j.59, 

Ao ~H!rt1it:i1" t<:ll int~~rpl'"etc\·~·-

ma i !<i-

f.;ignifir.:at:ivos i:\V<"-nç:os do P_l''cd.z.J:o, 

aplic:aç\:~o ele.• m1.tltt-~ de: n<:\'curr.~~'!<~ ci·~· 

r· c-~~:;u 1·" 
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c:om·"· 

O ac:olhi~1erlt~ da emenda 

imp1ic:c\l':ia c t-:::s!)ot<.~m(·-::nt:o cl:::\ I''G~P<':\J''T:;""' 

dividual~ fr~eilizando os i f)!i>tJ'"I.1'"'' 

mente:)<.:; inibit:lol'"l·:·:<.:> t:le Pt'"l:\t i(:m<.:> __ of,·:~n ... 

sivas aos interesses difusos .. 

PEI.I\ R_E,JEIÇÃO 

EMENDAS NPo 28 e 29 

De iniciativa~ respectiva-

do Senado!~ Odacir Soares e 

igual teOI'' 7 ec.:.tas emendas p~op8en1 a 

i 0\;{;:!r!:;\)q do Ôlli,A:,; d<..\ Pl''t:lVõ:'l E 01.d: 1''~\C.:i 

C\lt:t-:1''<:\!,i:(\(.:!'~ qiJ.Cr no !:;r.cu. cunJuJlt:u, 

r·{dica par·rfltlutlb pelo Cddiyo e os 

mccan i mo~;; fi . .\t'ld<·,,mcnt ~''i~·; da l''~·~!:;p(-~í::l i .. 

V C\ F'I'"Ot E·~Ç:~{O, 

Emenda n9 23~ s~bscrevemcs co ter-

mos d~ Parec~r 7 do Senado1r Iram Sa-

"As 

lhi1nento, no t0do ou em PRI~I:c, 

imr·l ic::~\1"-d. Q <:\bl'"<':\ncl<:\l'iii:·~nto cl:::\0: 

CQ ele C<:\l'(lfnll~:\1'' .I"UmD ;i Ülll- -~··ct:~-I.J .. 

i nt·l':odú~~-

apenas cluas inovaçJes~ a inte1~ .. 

ticada quandfl c vendedor elo bem 

contra-propaganda, por parte de 

respons;ável ou benefici~rio ele 
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i ns 

das pr6prias classes empras~·-

l" j <:\i Sw u 

PElA RlõJ!õiÇ:i>O 

EMENDAS N':?s 38 (\\ :7!3 

Todas estas Emendas~ de 

diversos autore~~ tem em comutn o 

objet iovrJ ele ali:et"'~:IF o conb:·:•.:ldo ~•-•H.l"" 

cionat6r.io de alyunm dispositivcs 

Levand(l em conta a BPI"~:~-· 

cia~io do respect i'vo Relator-par

c i.al, i lustre Senr:\dol'· ~Cô.'t··son Cc:\llJa·· 

ta,. cçncordamos c:om as conclu~:;'õ"ês 

ali formuladasr a maioria delhs pe~ 

la rejeiç:'ão .. 

40 1 41 e 50, foram, 

aprovadas parcialmente pelo referi-

do Rc;;-lc"ltor .. 

A argumenta~âo ali 

sentada, com vistas a acolher c1n 

parte aquelas Pl"lJPOsi;aeE, n5o rJU!~ 

convence d~ seu ac~rto. 

aldm de reduzir· a ~llrça inclutcra d6 

uma neva ~lstut~a ~tiLa ~-de r·empei·

to 'iil..QS_ lil::O\flti<.:Úll.'!:rltQS 'ie:;;g<:~,)~; t:onc:(?r··· 

I'H~'IItE-:S <:HJ!S dii''E-.'ii:O!i; • tllt.G~ladCJS !10 

Cód i gco.~ 

C) I'' i 9 i !'H:~ 1 

redu;i~ ~as penas· nele previstas,, 

PELA llEJEIÇi>O 

A Emer1da, de inicint iva de 

el imintu· a agt''i:\v;·,\ntc, PI"-E''.-'ist:r:\ nü 

Prt,J(·::tt)y da incidé~ncia sancion<:lt()-·· 

l"ii:\ na Pl~<·,\tic<:\ de,: CI'"Í!nü'~:> I"C·:l~oJ.t:i\.'OU 

mente)!:!- ~:; ou.tt··os hen'.!i e. servi,~:o~;; (·:!s-· 

Cabe Galient:ar·quc etn tc1·· 

dos os pa(ses ond~ se avan~C)U na 
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os a11!ll(·~nto-::;, ós m~clic~m~ntcJs e Rmf..~nd::,\. ~;e1·· n_ec:c-~r:;~:;·dtl'' i o r:;urr i mi r·· 

s~rvi~cJs ESSenciais ~~~c:ebem tr~ta··· 

66 a expressSo "atndà qye ~em 

nio ser poss(v~l <\ (-:nt i d<'.\dc 

contJ"<:\1'' i<'\l'lll;;:'nte:· _ú Eme:.·nd~-..R i l'l" 

PELA RE .. JEJÇÃO· Ól·~ dil''r:::it:cJ~l> <:·: int:s.?!~.r;:_f',<.:>l·~s~ 

c:: i l:.·il' 

q 1,1(:' 

Cl~l'\doln(nio, Q C'f:>PÓ1io e'<':\ 1Í1~·.l.:;~,,-,l 

·fE\'1 idn t:mmJ·O>.JC.O. d i!:;p'iíEim tlé p!.;'l"· 
dor·· Od<":\<:: ii'' ScJ~\I''CSy a fin;·,\.1 ic:l~).t!c:·~ 

!:;on;'.\,1 icl~\d&~ ju1·· {di c;·,\ ·c;-~, nGo of:)~; ..... 
aqui 

t i':\.!'lt '-:.'r 

proc:essu~lmcn!:e. Nllda 

PELA RE .. JJ:I CM. .J 1 .. 1 í :z.o y nome pr"ópr i o ·ou 

alheio.". 

PELA RE...JEIÇI\0 
I:~MFNDA N 9 ~;6 

EME::NDt·: N!? 57 

nado Wilson Martins, vtsa a supri-

mi1~ e:-:-:-q:JI~c~,-:;;~\o c:cJn~;tant:e do _ii:cl!'r Nova Emenda de s~,~~'.l ~~d 01 ... 

Oda~i~ ·soares. J:gualntente~ c:c)mo no 

caso da Emenda n2 56~ 

i rit: e··· 
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tivesse ~x~ressa no texto elo 

proJeto~ a Constittii~ior em scy 

a1··t igo !)!?~ inc::isq LXXII, 

gu1ra o c:i i_re_i to <:\O h·:;,\bt:·:t:\S data 

quanclo o resist-~o em banco_ J~ 

dados ti ver ó ca1~dt.~1~ P•lbl ici~w 

visadas pel~ norma s[o aquelas 

que 7 embora perter\carldO a par

t it:IJ.1i:\J"'f~:;;. 7 -têm p(:w fini:\l idad;,;~ 

m-al"ltr-:::r -;,. dl~:..pc.)<::,lç:(\o do<.:; <:t\:>\:;n··· 

ci<":tdlJ\r. ou intG'I'"f~'~>~>i:tr:!o!i; infc:wm;;_\.--

ç~es sobre a vida Ecort8mlco-fi·· 

n.anc:f!ira de _c__anSIJ.Illiclon:~!:>~ nrJt<:t··· 

damente aqueles que recorrem ao 

cn~:d i :..'t1'" i c:. .. 

banco de dados de caráte1· 

bl ico- paJ•'<:t or:> fins .c::on-:.t: ib.u.: io--M 

naist n~o.cabendo qualquer re~

tri~âo ao livl~e direito de ~~e-· 

curso ~s vias judicial~ colnPe

tc::·htc=.·s.u 

PELA REJEIÇÃO. 

EMENDA N9 58 

O tlc-;cn <:"\d C) I~ A·l·'ctn !:>o B.an eh o, 

COlil (-;~Sta I:::I"IH::nd<.\ 1 qr.tf:~l'" qrJ.e i:\ Jr.1St ir.;.<:r. 

Federal seja o Jnicc ~oro para di-

r· i mi!~ O'i.> CCHl-·fl it.:o~'' dc,:ccH·r·c~rltes das 

~ela,;es jurrd(cas sob a égide do 

C:ódiooN 

ta~ un1a vez que tolide com a ordenl 

CC)n5t'ifl.lt: iOIH.\l Vif)fi·:nte. 

!~MENDA NS' 60 

Afo11So Sa0ctlo~ a Em~nda restrlng~ 

<:to Min-i~;tc,:h·io !'•11::!1jc.:.r:>· FEdE:J'"a.l. a 

in_ic:i;;tt iva !:H)!;trJ.1at:dJ~[a .. 

prcposi~io é restritiva de direi

tcs,razgo ftela qu~l ngc, a apoiamos. 

PELA llEJEIÇI\() 

B. No in-tuito de.• f'or·talf::C~'r o 

a~)erfel~o8mcrlto da matéria, -ro~~~ln 

enc::\-,\-m i nhada~;- i n-roJ'"Ill:.:\1 ment:.e pr,z-1 Q I~ c-.. 

Ir·am s-.:.~nli"V~\~ i:\·l~um;·,\~;:; r::d:)~ .. ervc:u;:ííis c 

!.')ugeÜt 'Oes I'" í·:-:.:f·\:-nú·tt: (·::s a om i ss(h:-:~_; c,.• 

as quais acoll"lelnüs e ar>resentan1os 
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Trtulo IV, fez encn~inhn~ suacstio 

de swpressâo integral do referido 

trtulo, pl~eservando··sa o CNDC como 

d~gio consult ivQ do Sistema de Oe-

acolhida e apr?sentada como Emenda 

do RelattJr_M 

9. Ante o exposto, somos pela 

nado n9 97, dG.' :t9E39, ~::• pcl<:\ pr~?,ju··· 

dlcial ld~de de PLS ne 01/89_ e da 

Em~:~l"ld<:\· n'?. (~j./D? <Sub~o\: i tut: i V<)), pc··· 

48, 56, 

recicla pelo Relator-Geral 

8-R)p e pela APROVAÇiO DAS EMEND~S 

61 e 62, al&m da de n9·22, 

Rel<ÜOI'"···parc ia1 .. 

Afora isso~ conslclerando 

t~rios precedentes, ademais d<Hi 

acr~scimos de no~sa aut~r·ia~ submc-

seguintE~ ·Emendas de Relator~_ 

EMENDA N2 01 - R 

.~JU i nt<'-' L'"ft.·~d<:\lj:f:{o~ 

termos dos ar·t igos 59 i nc: i so 

Et~ENDA N~? 0::~ •·· R 

0&-·sG~ <:\O .Ln c: L <.:to II, 

"II - A lnforma~~o adequa-

da e clara sobre os df~erentes 

bens e servi~os, com ·es~ec[fi-

ca;io correta de q_uant i d<:l.C.If:.'• 

1idade, qyalidade e pr~~o, bem 

como sobre_05·1"i$ços qY~ apre·-

Sl~l1 t E'fll ~ n 



26. Quffita-feifa ·ro. 

d~~-F'<-:~s<:l cj!-:-.·--SK'l.L_G_ c1il··~·itosr inc.lt.J.::· 

s.ivl':~ -·com 'inV-(;::r~s~:\n-, :,~ -::;(;u.- fttVUT". 

d'o Brlu~ da F)rova. nc ~recesso 

C.ivi'ly l;Jr.li:lfltiD VCii'I''OS!:;_ÍJll"i:Í <1 <":\1<:·:·" 

ga~~o do consumidor~ s~~uhclo as 

·n::;~:w;:\!:; o,~·d i fltÚ' I <.\!ii de:;• (-;~·(P(·:-;1'' i én-.. 

c::ia\s.,N 

CME:NDA N' 04 •• R 

Dê-se ao a~t-ieo 99, a se· .. 

guinb-:;:- l".edüç:ãc)~ 

NArt. 92 ~O ~orr1ecedor de 

bens e seJ"ViG:dm potencialmente 

nocivos ~ sadde ou perigosos 

dcverd~ nos rdtulos~ ~ulas~ ma· .. 

nua is e n1ensaser1s pub:í icitá-

1" i as, i n-f·'O!"nl<·,u··, de ilHHJé i I" a t)~·-~· 

tensiva~ a.rempe-1to de sua r1o-

cividade ou PUI~iculo~idade, sum 

_ _r-. PI"·~~J~.~ ízo- d<:\' i;\tiot,::\:to de outr;·.\!ii 

me~iJas de ~cguJ·~n~a cabtv0is 

enl Cada CBS() COilCI''Cto.u 

Agost_o de 198~ 

EMENDA N2 05. - R 

i f·l"" 

·f'l"aç:'ií_e~::; ao cli!:>P-<:.l!;,to no::.··~:;tc <:ll~t:_i~:Joy 

além c!l·~ p<;-;i··dt~.<.:> e d<:1.nos, irrtlr:niz<.\í,:B:o 

flOr darlOS mol~ais e outra~ sar1~Ses 

cabfveis~ s~rbn1Eta1n os inrrato1res à 

multa de natureza cconJm1ca, ccmi

nc"tda pelo jui;;--.: na <.~o:,:âo Pl'·!:-,p~:lst<':\ po_r: 

qualqu,!l-:r c:loi:> 1(·:-~g i ti nl<:ICIO<.:> ú df~fc-~sa 

de consumidor em ju{zo .. N 

EMENDA N9 06 -- R· 

ção q~1e se sesu.e: 

_
0 (:'!W t_y 28 O tc-~'1"1'11ü df:.' !Jiit"' 

!'"<r~nt i<·:\ 0~.1 }~_quiv·i:ll(·:~n_t_ç dC\'~ i:::'~:>c'l<·:~I"C.· 

cer· em que CC11HiGte a m'~I1CIOI'l8CI~ 

garantia, .ben1 tOOlO m ·rorm~ E o lu·-

sendo Entregue ao ~DrlSilmidar, dEvi~ 

dam~nte pre~nct1i1jo pelc1 forrleccdor, 

R 

dem dos artigo~ 39 e 40. 
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"'Pr.\1'':·.\iJI''i:\fo L'Jil i r.:: o ·-

Consumidor cJu mo~ ·P~Ddcs estaduais 

sustadn enquanto pendentes de dcci-

t:MENDA N I 09 ·- R 

Di-·se ao parágrafo dnico 

ti C:'\ i n d ~='n i ;::~\ç: S{t1 dcvld:;;\, n l:l~> 

termos do parágrafo antcr·iorr re-

mi dQI'' r ~uartdll rcoiunal (')l,l c ~;t ;,\ ... 

dU<o\ 1 • n 

EMENDA Nl l0 - R 

Di-s~ ao inciso IV do ar-

"IV -- SE as provas rr~du-

sidade do bem que proyocou Q danor 

bem como grave i_mprudinçia,, negli-

gênc: i a ()ll i mper te i a do foJ ... necedor 

na aceitaçio de proJeto industrial 1 

ou na f't'\bl~ i caç:âo 1 monta·~H:::m- ()1.1 acc)n·-

dicionamentc do bemr poder~ o Juizr 

de.' of'(c: i o, aberto o ~~azo d~ 10 

valei~ equivalente ay no m ,'n i mr.lr 

3:') .. 000 <t1··int<:\ e c:iJ~_ço_mil) Cr no 

ta mil) 8611us do T~souro Nacian~l 

elos 

con!;umiclol"u, 

EMENDA N ~ if. ·-· I~ 

S 1..tPI" Í ln!;\""5Cr i nt C SI" a 1 mc-nt (·~ 

o trtulu IV ~DA FUNOAçao INSTITUTO 
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NACIONAL DO CO~SUMÓ"~ rerlumel~ando·· 

constante de diapositivo do. Cddigc,, 

-,-::> SEN. NELSON WEDEKIM 

•_;::, ::, .. 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DO SENADO N2 27, 

DE 1989, APROVADAS PELA COMISSAO TEMPORARIA 

EMENDA NO l - CT 

Dê-se ao artigo 1º a.seguinte re 

dação: 

"Art. lo_ A presente lei- e.stabel~ 

ce normas~-ae pr·oteção e defesa- Cio Cnns.Ú 

midor_, de ordem pública e interesse so 

cial,_ nos termos dos artiQos 5º, i~cl 

so XXXII, 170, inciso V, da Constitui 

ção Federal e artigo 48 de suas Disp~ 

sições Transit6ri~s''. 

EMENDA. NO 2 - CT 

Dê-se ao inciso II, do_ artigo _69, 

a seguinte redãção: 

11 II - A -info~~~a_Ç_êÇl"'$-deauada ~--ela 

.ra sob_~e os Qifer_entas bens e- seviços, 

com especificação ·correta de quantid~ 

de, caracteris-ticas, pr.azos __ d_e valida 

·de, qualidade e pieço, bem como sobre 

os riscos que apresentem." 

EMENDA NO '3 - CT 

Dê-se ao incis.o- VIII, do artigo 

69, a seguinte redação: 

-11 VIII - A fa'cilitação da defesa 

de seus direitos, inclusive com inver-
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são, a seu_- favor, do ônuS da prova, na-· 

processo civil, quando verossímil a ál~ 

gação do consumidor, segundo as regras 

ordinárias de experiência.'' 

EMENDA NQ 4 - CT 

Dê-se aP artLgo 9º a seguinte re 

dação: 

"Art. 9Q -~·o fornecedor d_e __ b~ns e' 

serviços potencialme[1t_e_ nocivos à sa_.Q 

de ou perigosos deverá, nos 

bulas, manuais e mensagens 

rótulos, 

publicH§_ 

rias, informar, de maneira ostensiva., 

a respeito de suª nqcividade ou peric~ 

losidade, sem prejulzo ·da adoção de ou 

tras medidas de se§urança cabíveis em_ 

cada caso concreto.'' 

EMENDA NQ 5 - CT 

Dê-se ao caput db art. 19 a seguinte red_e_ 

ç1ío: 

"Ar t. 19 - Prescr.eve em 1.6-0 (c e~ 

to e oitenta) djas o direito de recla 

mar pelos vícios aparentes ou de fácil 

constatação dos bens e se~viços·, conta 

dos da entrega efetiva dos bens ou dQ 

término da exe_cução dos serviços. 11 

EMENDA NQ 6 - CT 

Dê-se áo §39 do art. J9 a segui~ 

te~redaç1ío: 

"§3º - ~ r~clamação expressa e 
fundamentada, comprovadamente formula 

da pelo consumidor perante o fornecedor 

de be.ns e·. servi_ços; suspende a ,prescrl, 

ção até a resposta negativa que deve 

ser transmitida de forma in~quív~ca." 

EMENDA NQ 7 - CT 

Dê-se ao parág'r-afó dnico ·do · ar-t. 

21 a seguinte redação: 

''Parágrafo drtica - As i~frações ao 

disposto neste arti.Qo, além de perdas 

e danos, inderlizaÇãci Por· á8ffoS~ ·morais 

e outras sanções c~bívei~,- subrrietem ás 

infratores à multa de natureza _econ~ 
- - . . - : 

mica, cominada pelo juiz na ação pr~ 

posta por qualquer dos legitiMados à 

defesa do con~umidor em julz~:fi 

EMENDA NQ 8 - CT 

Dê-se ao artigo 28 a redaç-~o que 

se segue: 

_"Art. 28 - o terffiO de· Çfã!antia ou· 

equivalente .devE;! esclarecer-~!!!- que con 
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siste a mencionada garanti_a, -beln com_o 

a forma e o lUgar em -que pode. ser Exer 

citada, sendo entregue ao C'_b_.n.Sülf!i_do_r __ , 

devidamente preenc-fii~d·a pelo f.orn.eCedo-r, 

no ato da .aqui_sição do_ bem otl __ serviço.;" 

da 

indenização devida, nos termos do par! 

grafo, anterlor, reverte'rá para_ .o.. Con 

selho Nacional de Defesa do Consumidor, 

.s.e_nd_o o _danç. de .âmb.i to nac_ior1al, ou 

pa_ra __ as fundos. e~tadu~ds,- de_.,. P.+"ote_ç_ã,o 

.a:o consumidor, quÇJ:ndo regi.,on._a,l. qu .e-~-t2. 

EMENDA N2 9 - CT dual." 

Inverta-se a.disposição numérica 

e, conseqüentemente, a ordem d_os art.i_ 

gos ~9 e 40. 

EMENDA Nº lO- CT 

DI-se ao parágrafo ~nico do arti 

go 83 a red~ção que se segue: 

''Parágrafo dnico - Pa~a··~feito do 

disposto neste artigo, a destinação da 

impo~tância recolhida ao 

cional de Defesa do Consumidor ou aos 

fundos estaduais de proteção ao consu 

midor ficará sustada enquanto pende!:!_ 

tes de decisão de segundo grau as ações 

de indenização, pelos danos individuais." 

EMENDA NQ 11·- CT 

Dê-se ao_·p-a:rágrafo único _do arti 

go 84, a seguinte redação: 

EMENDA N2 12 -- -c_r 

artigo 85 

··a redação seguinte: 

u IV.-: se~·''ª?.· p~Q--v~s pró.óUzoi-dª.s ;- ~~ 

monstrarem a ,~~tª ,per~clq.f?~-~~?-~_e:. --:.-... ;~o-
bem .que provoco_u Q __ dano t befl! ~o~o _-_gr~ 

ve imprudência, negligência ou imperf 

c ia do fornecedol~ .na acêi tação _de prE_ 

jeto industrial, oU ha fabri.cação,. mm1 

- tagem ou acondicionamento do bem, pod~ 

_ rá --b juiz, ·cte ·afíc"ici, ·abe'rto o ·prazo 

de 10 (dez) dias à manifestação do réu, 

condená-lo ao pagame-nto de multa de V.§. 

lo r, eQuivalente a,_ no mínimo, 35.000 

(trinta e cinco mil) B, no máximo, ~e 

l4o.ooo (cento e quarenta mil) aônus 

do Tesouro Nacional (BTN), em favor do 

Conselho Nacional de Defesa do Consumi 

dor ou dos fundos estaduais de prot~ 

ção ao consumidor. 1
' 
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EMENDA NO 13 - CT 

Suprima-se, integralmente, o Tít~ 

lo IV "DA FUNDAÇAO INSTITUTO NACIONAL 

DO CONSUMO", renumerando-:se os subs~ 

qGentes, assim como toda e qualquer 

referência à rundação constante de di~ 

positivo do Código. 

EMENDA NO - ).4 CT 

Inclua-se onde qou~er: 

-As entidades que tenham 

por objeto social realizar o cadastra 

menta de consumidores, fornecendo. aos 

usuários dados sobre qualquer tipo de 

inadimplência ou falta de pagamento~de 

prestações, ficam obrigadas a manter 

seus registres de tal sorte a permiti~ 

a perfeita identificação das 

tidas como ~evedoras. 

., pessoas 

Parágrafo único - Para os fins 

previ~tos neste artigo, as entidades 

referidas deverão, ao prestarem lnfo!_ 

maç5es ~obre pessoa· física ou jurídica, 

fornecer elementos que quali Uquein e 

individualizem o devedor de _forma pr~ 

cisa, notadamente o númer~ do CPF a a 

filiação, quando pessoa física.'' 

EMENDA Nº "~ - CT 

Inclua-se e-ntre as 

finais o seguinte a~tigo: 

disposições 

.nA~·t- - As ci·i":s·p·osições da ·presente 

lei não se aplicam aos produtos ·calce~ 

dos em circulação. antes da ~~a .. ~ntrada 

em vigor." 

EMENDA NO 16 - CT 

Dê-se ao :cart. 108 a seguinte rep~ 

ção: 

'~rt. 108 -.Esta lei entrará em vi 

gor ~5 dias ap~s a sua publicação!1 
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RELATÓRIOS PARCIAIS SÓBRE O PROJETO~DE LEI 

DO SENADO N9 97, DE 198 g~ - CÓDIGO DO CONSUlUDOR 

- E EMENDAS A ELE OFEREC!DAS PERANTE A COMISSÃO 

TEMPORÃRIA 

I-RELATÓRIO PARCIAL 

Sol:.wc o Tíl:ttTo :r -do PTojctc' de Lei do ~;(.;:·
natlc no. 97, J~ 1989, qu~ disp5~ sobr~ a 
PI''Ot(,.'G:ffo ao c:on~J.t.ll1lidOI"' e d<.t out:~··;;t~ -pn)yj·"' 
di?.·nc i ali> .. 

Relator~ Senador IRAM SARAIVA 

No~.,; te!'" mos de.-:. as"t igo 389y inc i::;o IVY do 
J:J'ltC:.';"nO, . na <:jl..(<:"\1 rdad~.- ele R~latOI"''"'P<!u··c:ial do Projeto dE~ 
ni:'u.lo no~ 97,.-dt·: 19897 r.:á"bE:7"n.os aPI~t.·claf:"" o Tttulc) I Ja 
ve1"'sanclo ~ol.ú·e <:t _c/?·~;es.:t do c:o;l!::dlfll i dOI"' .. 

Re9 i mc~·nt o 
L.E·:i d() S(•ó:'"' 

in ic-i;·ü i v;;;"\ 

Prel imin:annent~:,. Cl.lmPl''(:Z'··nos álel''t<:\r P<H"t:l. o f'c.d:o rJ;;;:-
qué, se-sunt.lo o J:lr(.fp( i c.-:. aútot da Pl ... oposiç:.ãc), õ cónfc.z.údci -úo r~~erjctch 
em '.::>l.la-::.. 1 inha!:> 9E:.'r<~d-c.;,. re:JI"och.J.~~ o trabalho de longas i:HlDS levado a 
e-f(.;.•it:o no âmbito t:ra· r··íini-.:;t!{·:--io t}:;;t ..Just ~v.<:~ ::-o~· co~.l)S!:,%6 (;;""i:"•l::-e-cí";:d-
il'ttesrada por Juristas de r~nomado saber e experlinei~. 

Por outro lad~. ~bom frisar que a Con~tftuiçi6 
pv·omu18<:\cl<:l. no di a 5 d~·--O-'.Ltl.tbt"o, perfi lltt:\nd"o a· rl1oci~~~- rla t8nd(.~nc: i a elo 
din.:;;itu, prevê a---elabO;/a.c;.ã-o ti.;::- um c:ódir~o de Uo:.-fe~:;.;,\ tJo c:o~*IJ.JtJidot·· 
(<:\rt. 48 do Ate, ela~; 1Jispo~-;iç:Õ0~-s c;_oJH>tltuclonais Tr"anSít:ól ... la::;")M Pf;
restor a PI"(:;'":Vi_..:.-'ão_é-c'Ontp"clt{vel_cam os princ-(pios da orde~m (,.'conôm-i .... 
c:a que, ·nos l:i::t"I1JOS do at"ti_g __ o ,i70r -tE.'/ll por -f'inl assegÚnil.t"' ã todo:,-,' 
umr:t e>fi\:otGncia diyna, c:o.nforme ç.s, .ditamc:.·s ela jtJ.st iç;;;·, S}Dci~"\l e ob··-
~ervados·os seduintes prltlc{~ios: --

mi dOI") 

sobr"0.'; 

- Uefesa do consumidor; 

- repress~o ao·abijsb do poder econ8nt_ico que leva -~ 
doMinat~o clos r~ercaJos .. ~ eliruin~ç~o Ja. coriCOI~-
I"ência e ao aumeiJto i:"lt!Jib ... árjo dos lucr·os; .e 

- respon~abilldade das re~soas juri'dic:~~ e dos seu• 
diri:ÇJE.'nte.s f.)OI" ·:c,d:o.;;; <.-ttent<õ~tór~io<z", à ordf~m ecor1Ômi-· 
ca e financ:(:;:·ira 01..\ à câ1ollli<:\ POP!.lliu .. aplicando .. • 
--::.e punrç:oe~ c_ompat: ÍYf!.is c.om .a 11<:.\tw··e:za das in·· 
f'rnr;:ãeS .. 

O Ti'tulo q~e nos é dado aprec_iar Cde~e~a do consu-
contélli 5 (cinco) Cãr:>i't1.J.los 1 vef!!~.il" 'o •··1." 1 ncct- ·., .. :Uii'Jlt€' 

~S:ÇIStO de 1989 
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prote~io c:onl:ratual; e 

Se~ o Ci~ttulo I f6rnm elencados os C011ceitos ge
raisr buscan0o··s~ asslm.conferl.r har1nonia ierminoi&gica ao texto. 
Adenl~isv s~guindo orler1taç~o p~eCCll1izada ftelas entidades CllVclvi
th,~:> na-dG:f6:'::;a rJos intG:I''C·~ii:-!iH~'~:> Uifu~>t:.~!:' 7 ·l'on:.-u~·~ E:nurrciados ()S i;)l"incí···· 
p ic)s noJ"t~·;:,dol''t:o.'S cli:\ f,O] ít ica nac io-nz.n de consumeM 

No C~r(ti11CI seguinte, os direitos básicos dcs cc;l
ji>llmidol'·cs s;:..o -<:1.1''1''0:L@.de:is .. O <:Oenco .PI'"OP(Jf:>t(J r:,!'io!;;c.::-me1h<"tl""f;~~ ao re-c:c1·· 
m~mt:1t.-<.do pcw titvc1~s.-<!\S pr'!.:I<.Hdz:ct-.;.ÕE:!:l int-er·n<Kionaisy ín<:111sivE~ a 
O~ N ~ tJ.. ~~ e:·(P 1 i c i t<:\d C) que·: os d i 1··e i t: o!r. en rJm.CI" ad o<.:f n ~~(J e~;..:c hlf::m out (~ ot> 
drz.~cot~J"Cnte<:) do:- trataJo::;, ú;:.~ 1c:~gis1cH.;:~to intenHl, do!:.:. f'f-!'91J.lam~·:nto:;, 
<:tdlninistl ... -àtiv"crS cru c!(·~ OIJtr'<:v:.:. font~S'-S.d(;;: di1,.eito .. 

J~ o Caprtulo III trata, sucessivamente~ de esta·
bqlec~r rtcrmaa enrnntldoras da integ1~idade e incoluntidade ffs-ica 
do cnnsumiJcr~ da re~~cnsabil iUade po1~ danos causados ~os aJqui
rc.;:ntf:.'<;. ele bens cu "'.'.:O€rViç,os:; rJa n;:-spc)n-::>abi.lidad(·!: POI'' VtC:IOS de .::·II.ÚTI"" 
lida~e que tornem imp1~6p~io ao coll5umo o objeto da tran~a~io~ da 
re&ponsabi1 idade ·por v(cios dos serviços pr~stados; da prescrlçiop 
dos crlt~rlos a serem observaDos na cobran~a de d(vitias, coibindo
-&e o emprago de 1neios vaxat&rios ou que exponl1am o consumidor a 
ricil'culo OIJ. a c:ontJ··culfJimenbn ·~:.·, fin<:\lJnente, ele) ·tlin:::ito Je ac:essov 
per parte do corlbUmidar,- aos bancos dados cad~strais, facultando
-se a l":St~:~s ret!U81"0.'t" a ret.i:f'lcaç:Ko dos en"os ou omissões .. 

Pelas inovaçZes que comportay d presen1:e Cap(tulc 
merce algumas con&iJeta,~es complementar€s. 

Om ju_ri-::.,tcu:; rss;.porrsávc:~ls; pedcls esb1dos pr·el iml-n<il~es 
conr.:l1J"tram se1,. mt:1is ade.'ql.H:üi~ <Ht atual e!:;tágio d(;:: dc:.,;,~:.,nvol\-'inH,;~tün 
da ec:orromia r!aclotJal a ado~~o do prlnc{pi~ da respoi1SBbiÍ1~ade cont 
culpa PI~CSIJinida, f-ic~nJo assim aquém ~e outras legisla~rre~ que 
c.onsí:,9t'":..:\f'"ç.,ll\ <:' ·I"E'SPCHl<.:><:Ü) i 1 id<;1dr::~ <.:~em cu1r:r", t~\mb6n·, ccHlhec ida como 
·resi~Oi"'::>C\L) i 1 ida_LIE~ mbjet i v<:~..: 

D~::; qua'lquf:;l''. sorte v o pr··o,jetn con::;t itr.l.i r im:.·!.:n:wel-.. 
menter um avan~o sobre a le9islaçio civil ex.i~tente em matéria de 
r·coz;pon!;><;l.b i 1 id<:\cle~ r~ o."Ji:.>OI-t:un<:J, ne~;t(.;~ P<:\~i~:i-C)r r~ePI'"OdiJ.Zfl~ i:\'~-, pa1i·:\vr·a~;.· 

do ex··p1pe~ident~ de Conselho Nacional de Defe~a do ConsumiJov ~~a
ra eviderrcla1~ as raz~és d~ inovaçio: 

Nlanto quanto a Lei da Açâo Civil ~~~lic:a CLer 
no~ 7.347/BG> ~ue representou uma ruptur~ inicial 

OCl individtl<J.1 i<;:>fll() c:o no~>SO Dir~~S·ito Pt'"CJC(·:nc,!~>ual r o 
Có'cl i f!Cl n:-pt"I2SI211t ~\n':\ ~~€n!:; ível rupt:J.u~a no 1 í be'I~Z:\1 i ,.,;n.o 
in0ividualista ~é ~osso Direito Su~star1tivo QU M8-
t~ria1M Nio se de~~an~<:e, é cel·'tQ, a li~~rdade eco
nGmicar .ma~ Pelo ')rincf1~io tia int€rv~n~ia nl{n;:·~~ 
rrer~e~.súr ... ia iinp~·~d_f:.'""~:~(~' L:P.lO::~ O!:> t::-c:OIHlmic<R.nH~·nt\:: f'or"t:f:.·~~ 
retluzam 011 anul~~~ R llberJa~e Jc•s ccur·~oniic~n:~·ntc 
·1'1''~\C:O!;,. t.-1 de:c:li:\('aç:~~o de qu.0~ todo!;; b;·;{c:, 1 ivr·1::~1:; é 
ClC:ior,:;;::t Cjl.l'at"!dO <?IP~rT;:t~;:.- i:\]fji . .\J'lll> J:>OdE'Or ViVl\.'( f:S~~-,:~ l ibc-:;'"·"· 
d<:\clG:~ No qi.J.C tC\I'l.Sf::" ~:~ '1 ib\·T:t,.tl<:ldE.' d(·~ CrJnt:.r",':"lt<"ili·' ~~];,~ é 
cada v~z r~aisy na economia mollernar \&rn E:>~erc(çio 
ver.!ttci() à 9n:o.nd~:.' m<.-t5!;;a COII"::..'IJtnidcw<:l .. Que 1 ilJE:.'r"da.:!-".' l1::.~ 
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para quem desconh~c~ as rEgras· básiças_ Do mevcadop 
(;JS prm:Jut<Js _e::_...s~;:-LAS !:>i mi 1<:.-txes e_ q~; _preços ~~ seus 
comp:mH:-~rd:e!::. .. ·Que 1 il·H~!"·Uade~ J·l~ p;;u'"a ql.lem -(:~-'r:d:á SOb 
Pl'"es~~oo:·~;," diVO::.'I'"o;;.;Ct!~> (p1.1b1 i(:_J"d<i(fe· -:11.ib1 Lmirta(p I'"Ótu1c)-r, 
~ t:.·mb.-;tli:\Ht'::n:;; ·at1··c\t ivo!:> .~::./o·u engtu%-fod?t~>. nlonop-Ól i os, 
in-::.ufici;~nt~ia -!.:ialal'"i<ttlp etc •• ~>· (h.te <lillei'"Lit-'ds l"es
ta para quem i_gnora o sentido 1Jas_consequ~ncias ju-
r" ícricas t:l~?. C'l::o\u-:,1;1<:\f:; adl'"{~dem~rd:e <:.H"CJI.tit(-:.'_t<;\das pt~lo 
~·~c:crn·ollli-c<;\!l'l\'l:nt~"~ nlai~=- for·t:(·~. Cpm-o ·!:;e yê, ;.;. 1 ibc:.'l''dadf:' 
contl'""i.o\tl.l<ill nu a ;,\IJ.ton_omja d<:\ vont_<:\t:l~~· an1i1.ld~· nf:\o 
pa~---~~_a __ dr-.::· üuil:;;:;c:t:U'"iit P<:\1~.-:\ '-~ ·Vont~:\di!:~ uni lat:t:::(<~l_): r!:_ POI'"• 
ir::o~,a· nH:~snro··o::n.l.!::'~ e-1:;t~:~ velho ·:J-t""in.típio (e:-nt:p;.anto.<.-\b$o-
1t.tt:o) i~<::!H\-·SE:.' <::~. c:::ami!~ht'l do mu"!:;eu de:\~) b8'.i..a_s __ tJ.top i;;._:-; 
,JI.ll".[.d it:i:lt.:M- Süc::edc c;: .. \(;: ~1<;;,1"<:\. cf:ie "hmJ.vf,;S!:>t:-~ 1 i4.z::rd;ru.:lt~ 
efet_iva .de contratar serla __ @rec.iso que todos fg~~ 
sem, nao aper1~s -ju~idicamente-~ n1as ~oci?lmente 
ig·uê\i~r o qiJ.G.' nece~;!;,<:lr·ia_nH::·nLe:- o€\o ~)ÇOl''r'C.z_lJll):r,\ __ ·ve-z 
que a_sociedade_se divide em grupas, uns dispondb_ 
de.• pm!cy ec:<:q1Ômic:;t) e out;t'"'os ·sequef'"' de Sl.lficie.·-nt(!;:' 
~;ai;::h'"i_o~" --·-··- ·--· o 

·u .... • r'l::~cii\ faz ·!:n~não (ec:c)nhec~:~r "" neceç-)s> i dad~ ?O-
c: La 1 dP- _.Sf:; c1 i st i ngu i I'" C) ___ -quR é _efE"t .i vament €-~ d) f<-::-r en-
te. t:n71.1"<:\ (JlJE'·a iguaTdaclt:.' Ocmge de Pl"ejudicar o_ 
nrrn.i-s fl"ê\C"O) se tl"aclu;;:-:<i!. no tr·atam<-::-nto cle~:;.ig•Ja1 e 
ecp.ri 1 iLwaUo de:<.!;;. Pt'l:!~~SC)a-;:.; \emp-l"€'5f:1::> (,;:- cctn-;:.;u.mictor:~.s.) c 
~itua~aes gue sio de fato desiguais. Per· outro la
do. (:;:~;t:ss r-n··ece.·ito>:-.;. in-;;p.iJ";;tdr.w&~s nGo n<.~sc_~l"amp 1<:\ 
·f-'oF'<:tr ol'"if.lin;;wiann;.~ntt::.·~ de ·q\Aal<:juer at_C) do~ c:riaç;ão 
E'~,_..pontân€-~<.-t 1 c:on-:.->titiJem, isto simr t~:·:Pl''E"!:-;.d{o mais ou 
tnenos dl~~orada dos interesses em conflito c·Iile
rine) e d~s mut~~ie~:·Jur{dico-econBmjco-sociaisr.J~ 
amplantertte "observad~s por grandes ·juristas CRipert 
t..•m 1.947~ Bett i f.:.'ln 1.95_3~ SB.vl:Ü ier (1-n) ).967J.n . 

(~l"t·ÍfJO.de.· ~tuto1··ia <:!~ Lt.~i.t. Amar-al publicad_o_nc) Cor
r~::-~io _Brazi 1 i __ e~nsf."d Gc-: :1.8.06~89, pág .. :í.2 7 sob o t ítu .... 
lo:Cddigo G~rante Efi~~cia ~Defesa do Consumido~). 

No tccartte ~ t"esp~ns~bil idade por vícios dR ber1s ou 
~.~~l'"viç:o1.:>. ~ CN~>"r·-~~~"'·'º u fG~>(tó ~\o-·<:\S!:>E'.9Ut"'ctl·"' llnli:\ das se.guint:e!:> opç:Õ<::s 
aos a~lquirentes; 

- •11Gst itui~ao da coisa por outra em per~eitas con
tliç:í{~:~!:;. de"I.LSO ou n~exec1i(;:ão tlo ~H:-~rviç;o se.'m.r.:u~;to 
<:\ d i c i on'a 1 ~ · 

restitui~âc imediata da quantia paga~ monetaria
ment~;.-; ~d:ual i~\:ada, sem pl~€du{zo dt:.• e.vE·ntuais per-
da~ e danes~ ou, firlalm8nte, 

Os nc)Vt:)~f !:11·"<":\Z(J~; Pl"'f.·~~5<:J .... icionais rcforJ'Ili.J.l<:\m as ve.tu_s
tc\.~:; nt~.W~:t~:;. de! CótllfJCJ Civil e d6 C(),f]go C:.omt:::!"(;i~d. <:\::; q~l<;t.i!:;.p jc\"h~\ 
muito. dei>1ar211~ de correspor1der ~realidade. do me.rc~do de. consumo 
por se t(·atar~m 0e prsceitos oridndos, seja c[o in{cio ~este s~cu- .. 

Agosto de 1!;189 
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.lo, -110 pr~me~ro caso, seja de meados do .s~culo passado~ no segunda 
ca-::;o .. 

Per derradeir·o~ é lmpor·tante registrai~ a ~revisio 
d"': t IJJ e.'lJ~ C·:·!.~P{·C.'C {fi Cl~ P~iLI':a Q-~:;. ht.HICO'!':;' de~ clall08. C<Ttda~c>t I~ a j S I""E.'l é\ i: .j VO!i,_ 

aob consumidores. O projeta.de c6diso sob exame assegura~ 

amplo acesso às fichas, registl~os e da~os arqui 
vac!os; 

·vedaç:f.{o ele arqt.t i vamen.t C:) df.~ · i nf"pv·ma.;-õ'-e!:~ n;;:l a.t i v~\s 
a p~r(odo superior a cinco anos~ 

direito de sabe~ a f"onte ~as informaç:&es~ 

obrigatOI'"ieú~\de..-: de comunicaç:ão ao interE.'S~><:'tdo 
quando a .-àbl':wt~u·;:" c:lo cadastt"ç.-.. nã-cl for ~5o1 i c it:ad<-.1: 
por· e!;;.te~ 

direito·de ret i~ica~io dos erros e suprimento .das 
om i s'!.:;.Ões;; 

proibi;ão de serem forn~cidas in~orma~;si perti -
nentes a d~bitos preac~.itos~ e 

rro caso.cle debrespsito ks normas de prote~io ao 
ccmsumiúor, al6m d"'~· fiL~arem o~ rE!:!-POns;!tv~::;is obri .. ~ 
gados a reparar os danos, sujeitam-se a multa de 
natureza ~conBmica· a ser fixada pelo ju(z em a;ffo 
pr.Ópr iêl:. 

O C_apítulo quf::- trata das prática!:> com(;.'f''C:iai~ i-nicia 
por disciplinar a ofci~ta e a publici~ade coibindo os expe~ientes 
propagandístico~ 'capazes. de iriduzir em erro. Lo~o a seguir, s~o 
definida!:~ C\~; pn:\tica~; ;;~busiU'a-::,, ~\s guais, devidal'!lentt~ Pt~o:;,cr~it:as~ 
evitam que o cons~&midor fique e~posto ~ vol~pia dos r1egociantes 
i II(.:.'~~C:I''UPU] 0~':>0!:1" 

Do~dica ainda o Pt"ojeto ~Hn Ci'i!.PÍ\:1.1lcl à PI''Clt:~;;ç~âo i:on

tratualr' ve~arl~c ~s- cl~usulas abusivas e estabelecendc1 san~tc!~ 
init..dciol"a~i de·:~ C<:HH:lut<~s il kita'!::- .. Os cont:nüo'!-:; de;.• C.\d€·~s~\o,. hoje di-.. 
fun~·idcs em larga escala no mertado de consumor ens;pj~~T nRo raro. 
~~l'"lll<~c:lilllt~~ adr~~df:: PJ'"eJ:•al'"ad<:l'i:> E~ que ac<itl:J,;~H~ POI'" <:oll·tE~l" S<·:~mpr·e <:'!~::. in·· 
caulos é humil~~s~ A Proposi~go, com vistas a saria~ lacuna hoj~ 
e:>,it?t~wt<:.· __ no' cic ... denam,.;:-l'tto, dt",;tE-:rr,Jin:a se,j·am ~<r~tE.'S in~;tt·unH:.·ntcH.; t.-f:;
<.li'gido-.;;. ti(·~' fonir~\ clar'"a e cOill t<:tractcT(~'-'!.'> o~:~t(!"n~;.ivl1~> I·~ _l~~UÍ\I(~'ii:> "·,"~ 
d<:-: tE'todo a f;;u.::ilit;ú"-~iiJa-c:alilPYffen~,ão pele) c<:m;:i-Um.idoJ'"n~ Impcwl:<Hll:(-:: 
instruMento de Pt'"ote~:io fu parte 1nais fraca nesta rela,~o Jur(Gic~ 
~ ~ pobsibll ~clade ele ser ajuizada açio p~ra se~ declarada a nuli
dade J~ cl~u~ula que "H~~ tlc ~Y:alqus~ forma nio assegure o justo 
f.·:qu.il Íb1··io eJttrf:~ cliJ'"eit:O!.'> e. <:'lbt··igi::'\C:Ões d<:\S. p;·~t··t~::-sno · 

F-inalment~; cumpre ale1'"t~1'" para as du~s no·:iJacles 
constante~ do Capítulo re~erer,te às san~;es ~clministrativa~f a in
t:~!''VG.'nr,;:~~or pc)l" 'p~;..l"te do Potlt;~r P1.Ãbl i Cor (::" <'R írilpC)~;.iv:f:i:cJ ·de . cont~··a .. -
-·pr·np7;'1gandc~~ 11 ucce~~~CJ~ár··io q~H·! o Estado d_isponlv.:l t:h:~ mei"os -::,uas6-
rios e·f'ic:ie~nt(::·~S G.' c<;q:-,'azç~~ de inibir· pnHi<:<711~ nociv<:\f:; ~:\ co1í~t.iyida .. -. 
tlc. A!~ detl\~'.l.i':; f!H:~nç:-Õ~~<:i j::lt"8Vi!i.t<:~S nt) C<iP ítulo VI' já ·~~~Io cont~'mp1ad~:\!:; 
no ot•·denamE.'lÜOr n:·h) c--C:iiú;tituindo~ POt"'tanto, IIHi~tÉ·I''ia nova.. .. 



36 QUirit!t.-feini.· (õ · DIÁRIO DO CONGRESSO NACrONAL- (Se.ção li-= Suplemento) 

En<~nnt1··a····~:~o::-: ane;{adn ao Pl'"(·;<.i;f.::nt•:·: o PLS :1./89 (<:t,,.t" 
3B9y in'<~i~;CJ II; do l~cyim&'nt:o) f~- !J.!tn~ !.!.·:meneia s;ub:;;tittJt.iva. t'nnbo~:• 
~:)E'râo aPTeciad6~~ {J(·i:'1C) "Re1~U.1r-~·Gl-i:'!~<~lr tE'Iíc.:IC.\ ~-.'m Y/.~ta ã ~iJI''Ç'In.EJf:nt:ia 
da mat6rJ~ lratada~ 

DfZ' -fOI''llla c;spec íf'i(:a:r ao Título_ I 1 fç.wam apl"esent;_:\-· 
d<:~.s diV('~'l'"S<.'\~ emc;:nda1:;T cp;0~ l"cc:eb~:J•·i;un.<:.-::; f:;E:fJIJinb~'j:> P<:'I.VI'r'CoS"J""es.,:: 

P E~A flE.JEIÇi\.0 

EMENDAS 02 E 03 

PI''OPÔCifl .a'.!, emend~\f:i. ~;,·m patJt<·:\ a su.p~-:sr:>f:{o dt.1 inci~,o V 
<.lo art~ 6o~ q1.H:· tJ~<~ta .J<;:- :;;.,-::;f;;~;-:·gul''í:U''_tH) constJmitl<.1Y 1 n~{o !:;ó' o dii~~Í"" 
t:<J à mt1dificc·n::·~((J cl;-ü,. c..l::.Í.tJ<;:,q1as ct1ntJ''<..-\.tt,~:,;\J'!!>.CJ!..t<~ E:'-:.t:~\t)~;l~:;:~·~m j:>L'"E:"~;t.a-· 
(f.'HE·:~I tlé!:>~wcn;-c:iJ''C i·ona i !:!- 7 nH:l.S ·t cunb&i\1 a n~~;pect; v a ,~~;::~v i ~.~·ío quando fa .. -
t:os bUPe~vertie1·1tes e imPI~evlstQs. torne1R excessivan1en!:e onE:'rosos 
os ~r~cargos assumiJos. 

A alegaçic dos-p~bponentes de q~e nâo se Pode admi
t íF a mcdificaçlci ur1i-lat~~~a1 d~ ç_l~usu1a CDL1tl~atual, _sob F,erra de 
j I'JCC)I"n::-r~<::;e 11<.~ f:>UbYe\""_$f:{c;:t da Ol"dC:.'Ol Ju1:. rd:iC<':\~ é ch;;<;,ÇC:tb icl_r.:1. __ Q{~_~;;d.o::: .O 
clit·t:·:-ito ronrano c::onh~kG:m<J~:; o Pl"i·nc::(pio t.i<~ c'l;~t,l.-:.::..rJ_1<:\~ nr~~bus sic: J:>-t<Hr"· 
t. ibut.;lf,._ modc·:~rn<:l.mente c __ orr!tc-:c_idc"' como_--teoL-:-la_ çl_;:t ·rmp, ... évi~'if:tç::." Todo!:; o~; 
si!:l-t~:?m<:\s ·ju!"{d.ico<::. __ c.ivil_iz._;;.,.dos md-mite:-m <'i'!. n:-_vi5 __ ~ç) compU]!;Ória· dq!:. 
t:.c:.ILtt"<:\tt1~'> qr.mnc:lo vc:!r"ific<:tdm ~\ cH::cwd~nr:i<?. dE: 1\11.\tar,;:()~.;~;. tc:·:-c:onomJcas 
t:i:\pa.·~o:::-!:> d~? ac.:<<•I''I''E:tal~ <.lc~seq.uil(br·io !~l..Ltu:.t;f;lnc::-i<;\l ncu:, rel~~ç:Õ(·;:-S n!·::::_~30"~ 

Quanto à rret~r•sa lnad1nlssibil idade da re~is~o 

C:t.111:ll''i~ltl..l~\1 POt" ·h\tr:;-~. ~U.PC!~V-E:nicn{:_&._!~\-y C:UlllPI ... t·::· 1<-::mbl''~\( '<::uc::-· O f\;\tq do 
Bnub l""r::cail" ~:~C)bt''E·~ o ~ .. efJJI''<~nt<) pr·o<:lut: ivt1 n~~,') dE:'ve impl ict~1·· na on·e:·:l ... ~t-~ 
<,;:~·~()do C:Cii"'"::>Utnidot'". A in~;t:~:\hil iLl<·\t..il::·: dt't pol ít ic<:t E-:C:C)ILÔI'ni<:•·~ gnv<;~, ... l'la"" 
IIH~'Ht<":l1 I'E-:·l-'1~Zd:e .... ~,.f~' ~.oi.H·~~ <:'\ c:o1et: ividad,-::: (-::::m gen!\] 7 p-(-::n<'X1 i~;:~\nclo 
!:->t~l.)t''ç,,.L,J.dc) O'::> c:on"';'...lmidw··o;::sy elo rtl~·,j~;. fr<:\gi1 n<."ts rr::·i~\ç:Õ€~5 d!:::· cc··n~k.U"" 
1110. C<:.'\bE: PDI''t:i.\l'ltO t:\0 l~:~g Íb]<;\dOI'' pr·ot:i7.'9(~'l~ Cl~; int€,'r-f.·.'j:;!:>f:;~:; dc-::;.t~:.·~; 1rl·~ 
t i lllC)~, ~ 

Erll ___ doi:t.lniénto l''~fc·::::r·E·nc:ra1 p·ub11c:cHlcl pt-:.·1;:1. ONU, <\\1f:·:r-~ 

ta-~~ contra o erro dE S~lbiDEte~-s~ ~ d~fes~ do c:t1nsumido1~ ~!i con
venib:·tlr.:i<:t~, da <::c)njrJntrJt''<!l <-;:c:c)nÍ)mic;il. E-::,t~,\~; Pclc!r.-:m ~:>ofl"_~, .. inf11...l~~ncia~; 
~s mais ~iver~as e sgc iempr~ de cunho t1ra116ft6r icr erlq1;.antc1 quE a 
d<.;:of(±.'!:.a do c~on~;.1.ullido1 ... y const:nddc;\ <:'\ p~\l"t:il'' clf.,' r·a::::õe~i ~::.oc:i~\is t:::: po·· 
1 (ti c~~ <Jur·adclurasy ~ar·acteriza-se come uma questgo ccnc:retM e 
per!nanente de Ju.~ti~a social • 

. 0 objo!t_tiVCl ll;: ... (;.'l'flE.'ncfa é a SUPI,.€-;!:,:.:d~<.1 de) inc.f~,o VII:!: 
do ·art. 6o. que disp;e ~c~rE:'_ a inve~sio do Snus da prova~ ~ CCI,.to 
cp.H;:- o IYOl:>S_o CórJig'o Civil ad_Qt<:"' "'teoria t:ia re~pon-::.abilid<:H:lr,,: !:.>l..t.bje .. w 

t iva, <:'\ qiJ~"'l b.E~ bas.e.ia_ na '2J<ist:f.·nc_ia c!e_·ctJ1pay inr:~Jdst indo. obl'' t·· 
gm(f.ão d~;::~ l'~~·p~'"''C\1'' o darw nl':\· t.l.l.tS-&nci:..· Je~ta., - -
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l'o~avia~ essa teoria evoluiu par~ refor~ar a Pl~ote
ç:ão d<:\ Pi':n"t<·2-mc<iG frt'lC<-'\~ f':JJmiliu~·sE- qt.te, pl~ovaclc) c.i c!ano G.' o nc;..~b 
~ausai, a· culpa pas;a i s~0 presu~ida,. cabendo a~ lnt~~~~sado d~
munstl~a~~ a exi~t&ncia de excludente Ja re~portsabilidade par·a exi
lnir~se do dever de indenizar~ 

Jubt i fica-se PlEnamente a extensio d~ doutrina ~s 
rela~Ues de consu~o ilOI~que, proDutores e forn~ce~ores -de ben~ e 
-:>e::wvic;.:os, '!:>~Ío in~1rH-:-st ionavr::lnH~'nt..z:.' i:\ P<":\Fb":.' mais forte e 
OI"'9:C:\nizacia, não lh!i:.'<:> scnJõ úifi'c:il, ne:n ?<:H"'t ic:t.t1<:'\l''lllente oneroso,. 
P!"C!V~\1" ·i':t occwi'·ênc:Jcc de E.'>(c:lu<:l~~rtb:: de l"espnnsabilidade, cu 
Minda, s~ ~or u caso, ~rb~ar que cabe ~o consumidor a culpa pelo 
E::-vento d:ai"'C)SO. 

PELA REJEIÇÃO~ 

EMENDA No .. ::; 

Tem por" obJc-:t ivo f::·yit<;..l" cp.t(~' N-~" ·r.•or·tarias 1"'~-:-voguem 
leis~ <:ir~ct.tlai"G:~::. ('i: ncwm~,~• con~J: ituc:ionai~/'- Enh:~ndc, aci.E-rn<:\i·:.~ o 
S!JhSCI,.-itol'' J;:\ ('~1\H'-"I'lda '!:~C:.')" nEC!i'SSl'ár·.i6 u .... ~ gar .. ant:'ir qU(:':' os Pl"i~r:..rR .. 
pio~ el~11cados na Lei. de In~rodu~âo ao C6digo tivil sejtint levados 
em c:ont<.:\ n<:\ intE::I··pr•·c·~tt\ç:~{cl d<,\ 1~;:-:-i ..... N •• 

C"Qn~,t<:\ do lt·~i·:!:t) con~,ti~:t.l<::iol"l<"\1r S(;·:ndt) dl.';.'~ .. n€·:'C~~~;~;,.<:\I~io qt.lr;,' o ll1gis1<:\"" 
do~· t'Wd'III",{I"ÍO O 1 ... 0?\tcr···t:·?~ 8~::: dE:~::.I"(·:<;.>pr,;:jt',(',) il~.t 'iH) CW()O:::O<M•l€11tO~ lll·l~.:d:C.~I'" 
!:~t' f<rt~·~ 'i~t-:·.i~\ e::-:·~:igidc> o t"E:!SPE:_clivo_ _çtJI't'IPl'·imcnto t:\tJ•·;·,w8s dns vi<;.._~'- _,ill"" 
dic:iai_<,;~ c:oulpetf:·:tJt:t:·:'!:J .. NZlo po~i~:;: o l~·:SJi~;;'l;,\dOI''-d<·::te<"min~\1'', por" 'l<·~i, o 
Cl.li'IIPI7ilnent:o dt·l 10~i ou dt:\ CtJn~:~i:ítuiç:~~o .. 

PEU, RE,JEIÇÃO. 

Vi!::.a tO\ <.."\Si:;(;.'gur'·;,u" a 1 ivr·e com.;;:I''C:i<:\1 i:.--::<:t(i:ão ~~ ..... de 
b,zlJidC\!iJ f::' i:\lÍnll:;~!ltc:l~;, di<-õ:'..:étlc:o~;; (JU c:Je b<.;\])·:l'i'. Cl"-]OI''i(:\~M"u>' d~~~:;de,' CJI.lft 
l'"r!:~istr<-.l<.lo'.\·, no d1··g-ãrj r:oJ\1P<e·:tr::·'nt·.f,:~ Aclem<·~i'-"·• obi"Í9C\ -a ide:·ntl·f'ic.<-~ ... 
ç;l·~o~·, 1 na'i-.> l·:.'ml..r;·,\1aSífi:rl!i> (JIJ l"Ótu10!i; 1 do!:1 <:\d ít i vos ut: i 1 iz;,,dor,:,1 ind ic:;,tn
dl) c:l<:ts.~~~::,. q1..lantidtC~d€- c l:i(i·:;;;r;:) uni!:<:,l'·io .. 

0~;, produto~:;. d Íf;.•\:rJ:t j(:o•.:;, qu:;..ndo !,\pr·e:!:>l~~nt<õl\l\ -.(:;a!"1lC:t:'i';·· 
r(st·icms te~ap&1Jt ic~s; subordinam-se a l~egistro obrigatório pre
vi o r1o ·oiMED do Mi~i~ttrio da Sa~dE. ~uanto-~s informa~~es. rele
V<..'\I'lt<õ:-~ !:.obn;:: o Pl''f.)duto 1 ;::~,cl~(~;dít<,\JiW'i:> r.na·: o <·<rtigo ~.?.4 d<il iniciativa 
já E.'S<ta!.Hdecc CJ'' itéi"i0S'St.l·ficíE.'nt€·:m~::nte J"Ígldo~.> de clivu19ac:.ão. 

PECA RE,JEIGAO .. 

O autor da Propósiçâo suger·e a intro~uç[o Je alte-
1'"<':\!f.Õ~:~s p~o.PI.tnd<=~~~ nc) t:~::~:-d:o dc.l g 2.o. do artigo i2 do P1"0j6.'t:<.1.. . Já 
t ivemc)b opcrturlidade de es~l~1~ece1~ as razSes ~~std~icas que reco· .. 
1nerrda1n. pelo.menos 7 a adoçSo do pr·inc{pid da responsabilidade com 
culpa pre~iumida~ Nâp nos pa~ece, por outro lado, conveniente 
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tr·an~~fe.'l"il" paJ'"<:\ o c:onsumidr.n- os l"'isC:om.- inE:nz-nt._r.·:-!:'! <fo caso f'QL"~uid_q 
ou à ft)l"G:·C:\ maíOl"'. Afina_lr o ··f.à!:H;.rc:ii1{t;;.: o-~..t--illlf.)l)r-tadoY: po..:k· po:;~~··f'ei·
tame.·Ht.e: _<;;,tJPOI''tar. t_p,i!i~ ônJ.;s,..b(;\-!$-"t:C\n?o·,.·P_<:\I"a_ tanto~ __ C!~H~' f<:H;:a c:ontn\
to t.lii!' SE~9_1.,\1"0 1,_ 

o ldc;~;;:\1 SE.'!'" ia a adoç:;(\o,. PIJ.I'"a· e <.:>imples~- r.lo r·winc:í--
pio da l"'e~:o:ponsa'bi __ l_i_datie_ C)bj~:~t: iva~ a E'Nemplo do quq: E~>:iste em ml. ... 

tros pa(ses. NUo bendo po~s(vel, no atua1 est,sio de_ evqlu~io 
eccmÔ'mic:ar ~lcH-nr;:\il.l"··~:;(·~ cr-----désiU_er"ç\tClr 11t.\d<.>.. ju'!.::..t ific:a ame-:1~iza_l'·2 __ de 
forma excessivar _a presun~io da culpa que se esta~elec:e" 

PELA REJEIÇÃO:: 

EMENDA No. 08 

T t:~ni QS nH:-:-smos 
guena altera~~o reclacional" 
mos conveniente a sya ªdoção~ 

PI"N:oós;.itns da Emend:t:\ n_o .. ~7. co_m pe· ... 
Pe~~'s ~··az'Oci-s já e>~rosta?, r:tâ_~ _jl,l.l~a-

Et1ENOA Non 09 

AcJ"G~dit:C\nlOi!.> q1Je um do::;. mt:íi.!.:; nl<":\11"<:<.~11te-t-:- avc\nç:o'!.'> do 
pres-ente.· PI''Ojet(.? est;;:\·precisam~~ntfi:.' no fato ele :;,,~;,~:,egul~ar· acr <Hlqr.•i
rcntc:.· <:'11t:t-~l··nat: iYi;:'IS pnH: i c:•~~;;. E~ c:él~'n"·!:i- p;,,r·a V€1" rcp~\l''áci;,, i':\ l(;:-~:;.1úi eh-:.· 
direito. A e1ner1cla ora ·analibada visa a suGmeter o cons~Imidor_ le
sado a diversas etapas suces~ivas para satisfaç~o elo seu intere~.
se. Prilneiro, ~eve exigir a rep~~a~io do defeito; a seguir. veri~ 
fic:aclê\ a imposr,;ibi1 i <.laJe~ h;·,\ dé_p1"f.\'iltn:w á Sl.tb~:;t ítuiç:~'Ío~ finai.lnf:n· .. 
l0.·,. ~·~;_got:<:\da ~.e1n '(:,Uc:f~s:;:;o ol:~-::~t<:\ €d:apa. P{;lder-á p0~dir o ah;:\timc:~nt:o 
proporc:ional elo pre~o~ 

O P1··o.jeê<.? é~ ma' i'="• ollJet ivo_.. cl<.'II'"<:J e ·cone i'(:.oM CalQc_a 
à disposi~âo do comprador tr@s alter·nat ivas~ c~bendo a uste esco
l!ler a mais éonverlierlte: 

- sub~t itui;io do bem~ 

abati mente do pre~o~ 

A emenda const i t1J i .l.llll ret:I"OCesso,. até me.smo em rP--. 
laç:ãc) (:\0 CÓdi90 Civil de- 1..9'f6~ Est::.- estatuto já Cbnt-~hlPl<:\VcS-~ e_rnt":<n··
ra sob recla,~o diVer·sa, as tr&s modalid~de~ de rep~~8i~~ !1o riano. 
Nada ju:;;t: i fica c1ué se·volte. às vé~;pera~:. do 'séc:1..tlo XXI,- às f'_órl\IIJ ... -
las jur(dica~ adotadab r1a ~éc~lo XIX. 

PELA REJEIÇÃO .. 

EMEt..!DA No •. i0 

A in.ici~tiva col i~e frontalmente com_o pyopósito da 
iniciativ;~, CJIJ~' é O_d€ OUtOI"f)al'' protf:~Ç:_~(O e::.•_f'iC:C'tZr l"<.~pida ff $t7'9UI''<:I 
ao cons1.J.mido1" 1E~!H.\):.ÍQ.,. Pnz-~tenl)f~·r q.ue C) f'<:'\!::ll"ic~~r\b~ só SE.'ja re:-':;pon .... 
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sab1lizadc r>elca v{cics que -~ohl~~o~adamente afeteru o produto 
quando· seu conte~~o l{~uido ou ~uaritldade sejam inferioré~ à~ in
diLa~ae~ cor1stant8~ do recipi~rltE ••• u, é li~ftar draccntanamente o 
c<:~mpc) dr.:::· inc:iUt.:-nc:i:c\ J~'l ncH··nn:~. tol~nando--a, inc:.lusive, menos abran .... 
fji;:T!t&' do <:Ju~,' <:tb r129F't:IS 9€1'"<:'\is con~·;.t<:tnti~S do Código Civil. 

é nece~;.~<:\t·' i o 
ou imprÓr.>r i c:; r 

PELA REJi::IÇÃO .. 

EMENDA No. H 

Pat~te a iniciat i.va sob exan112 do pressuposto cl12 que 
iJnPcr ao cortsutnidcr·, v{tima de um produto. ir1adequado 
·a _obseJ'"\ti~.tH:-ia ds uma o!'detn PJ""ed~.:.-tE.'I .. min~\da de rc::·clc.\·-

maçtre~. Como e~c:l~rece o auto1~, inicia-se com a e>:ig&ncia Jc trepM·· 
l''t:\<,.:~(o. C:Oilt!:~lilp]t'Hltlo··~,c~ PlJSl~i:l .. iOI'"lll~Jltf::, a ilipÓtr;,:_st;,' t:k; f:HJbitit:~dç;r,\o 
(;:~ l:)c:JI'' fim, o <:tbH\.imento l:lJ'"or~c)J'·c:ion;:!l do Pl.-(,:-ç:o .. 

Trata-se de oQt~a iniciativa ~~ue it1sere elementos 
C:OnlF~J ic:adC)I''C'::) l"lC.) Pl"OC:€·~!::.!~0 ilo:::·~ I"E.'ÍVÍntJic:t:\l;.Go,. tC)I"fl<;HH:lo c·Ntl'"fi:.'lll<ll'll€·:nte 
dif'{i .. Íl o f2::((·.':"'c(r.:io de um ieg{t:imo e el~~ment<:U" direito. 

O texto legal em cursa de elaboraçio,-por sua r1atu··· 
reza e Pl"'opÓsito, cieve rropic1ar a mais ampla prcte~âo ao c:orJsumi
dor- .. 

Conqu~~nto <~ j'l<.:>t ific:itç.~to Ü<=• emr.:nt\a alc!~I.H::. tt·.-·át:o~r_-··sr.:.o; 
de ·di~posit ivo 'lue vi~a a l'roteger o consumi~or, parece-·nos sue a 
~-·~·:dação Pl'"QPO~:;t::a i:t''t:lt<:~·,. ~;;":minc-;nt:E:·ml':·:·ntl·~. d(~' E:)·:c.:ltJ.ir responsabíl id<:ld~:·.' 
cil·:.' pr·cJ_dut\:J(~;;ti; e fo1'"11G:'~"i.'dOJ'"ES. 1nvcl··h;;: ... ~.t:.'., assim~ <:'\ Ot"dem 921'"<C\1 
ela? C.t:<i:~i:\::1 .. O CóUit~o q!J.e;_clG::·veJ"i<~ P·l,.ott\;gt:;;l'' c.l C(ln~:;_t..tmidoJ··, p;~~&!;;.c:.. t:t 
!;>~r um e:st<'~tudo dr;,.-f'inl·clcH'" dr::: hipót:~\'!:H~!;;. t-2:-:Cl'.H:lentG;s_ ele- r·t:;!:>pon<:;al:li-·· 
lid<.•HlE.' ... A em0.'ru.la contrarii.'l o esp(1··,ito ú<:'< inic:i<itiv;;t .. 

P E: LA HEJETÇí\0. 

E:hE:NIJA No. i3 

Vi1:>a o au.tor t:i<:\ emend·:.'\ a G.'::<igir !::tJ...--ovct- Jc:; c:ulp<i< do 
c:omeJ'·cJante. qt,HHtdo o v{cio do iJ~~m vendido c:onsi<.: ... tit· t1m i:t1te,~aç.ão 
aa qual i Jade, notadam~nte quanto cotejada com as inDica~;es do re~· 
c:; ip 1~;;--:-ntE~~ f.~JniJ<:\1~~9t::llty rotul<:\gf.,'m ou men'!:~aSJf.·.'lll publ icit<:Í.!''ia. 

Come j~ t iv~mos .oportuni0a0e de salientar r a san,ic 
Pi:,!'"a _a inadiinplf:::ncia em c'"cH>Os (.JI.H·.' b·,tis· é a s;Übstituiç:["(o do bem OtJ 
a restituJç:ffo d<) valor pago .. Nio hJ pol'"que ~;.:igir do cunsu~jidor a 
pr~cwa da culpaM 

Nada impede, ade1nais 7 que o ·comerciante responsabi-
1 ize; J''-t':.~G;J"f!'"!:.!:>i·V<=nncnte o PI"<Jd,J.tor .. 

.............___._,,._, 
·(f-;;~< 
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? E L. A r~EJElÇí\0. 

El"1ENDA No·.. 23 

Ao· c:ontriir i o de) ~ll..W P<:\rec:t;.~ imag ini':\1" o ~n~tor" çi~õt 
E'l~enclar não é,d~\ \:raclir,;:ão do::) no<.:>SO clire:-ito ~~:·íimil''r em qualc.gH~I"' hi·7 
potes&r os socJos ger~nte~ e os administradores das empresas de 
res~onbabil idade pelos dano5 advindes a terceiros. Quando agem com 
dolo 01..1 c:ulPi:h -\'"pspontJc-::-JJl_ r:Jc..- f'onna f1 imit<.~ú<·~ pelc)t'> .Pl'"~ju(::-::os dl~cor:·" 
rel'lt~'o:~ .. 

Ba-:;ta lémbJ"<·il'", a t (tiJlo (·.'~·:empl ífic:<"-t ivo, n--C).lJE' di<.::.-
~~().;;~ Q aJ"'t:,. ~0 cl~\ 1<7~1 ciue re:-gr..1la a conr:;.t:il:uit;:f:\o ele ::; __ ocie:.'cliu:l€g; PCll'" 
CP.lOt<:\_b dG.' l'"(:;~'::i-POn~:;abil __ itf-;,uJe.' lilnit<~d<:\ \Dii':C:l"Ct:O nou_ 3 .. 708, UE· J>ê) di!.·~ 
jlJnllo dii:·.' f.91.9): 

"Ob sdcios gerentes ou qt!e d~re~ o JlOinc fu fir·n1a nio 
respon~~m pessoal1nente p~la~ obri~a~Zes cc)MtJ·a(Das 
l:.':·m-
p C\J..-a 

nonl~ da ~ociedadE mas respor1dem 1~ara con1 esta e 
com ttwcc~'if~c)-::> _sol idáJ"ic\ e i.l i_nlit;·,\dam.z.~nt:(-:-:-- PE·;1c) 

\:':'KC_E~S~i-0 de W<:.\ndat O E.' pe-:1 01:> <:\t DS 

la~~o Jc contrato ou da leiw~ 
praticados; com vi o-

Assi1n, suprimir o artigo 23 cjo ProJRto ser la um es-
tÍI"Il1J1C) 
C\ lhe:- i C)~ 

a pr-cHi('.:a t!e~ <.~to~ pcJt(,:·ncialmen.tç;; 1~~~::-ivç:.s <:w pa_trimõnto 

PELA REJEIÇÃO 

EMENDA Nc),. 24 

Prcn::.õe i:l SllPI~essão 1.:fet &):nres~:.!:l.o ,...me.'smo pcw ómi!:>sf,\Q~"~ 
tiO .fi .iO" CIO ~\rt n 26T qlJ(o;; çl ibpÕE ~Obl''~'! PI"OPB.9i:U)d<:t e~n_SJ~\nOSi:\" 

Ser i c\ um ret.J~oco:;~-.:;<::;o a ap!"OV<:H;fío de~ ta1 r::~mendaT l.lml:\ 
vez que o prdprio Cddlgo Brasileiro de Auto-Regulamcnta~io Publi
cit;{; .. i<:\ c::mdl.:·~na, r.:omo ;:.wt_j-·profi"sSfona1.r C\ pub1 ici,j;-uJe incomPlE~t<:\ 
C:l':\Pt:\Z dt::~ -f'l"a$.1i1-izar-a étic~':\ da PI''OP<:\ganda 7 ·estabeh~c:6.'1" ínb::r·pv·e,.. 
taç:Õc::.'-::> cl i st:orcTâi:Ú> ccJm Pl'"'eju ízo~;. pará- o _coriSum1 doi'· pot enc: i al G~ r 

num ""'E'91J.IH]o €:.'"i:.t<:h".LiOr_Par<:."' a PF'ÓPI"ia CF(·:ctil:.<i_lidi\\dG:- .do instrument<:;~ 
jt .. mto á opini~\o pÚb1icc\" Em S-C:IJ._<:wtigo 23 7 a··e$tRtiJtc.-:. élabo!··;;,i..,[o_ 
pelo CONAR expl iclta7 em re)a;io_ ~-]1onestirlade_da propaganda~- -

"Os anúncios devem ~er I'"E'alfzados ~e forma· a não 
r:\tH.tS-:C'\1" da coHflan(.::a d-o ~OIH">umidol"r não c.;-Nplol'"al'' ~;.ua 
falta 0~ _experiinc_ia ou de conh~cimento enio se 
ber1eflcia~ de sua credulidade"" 

Cabe, poisy neste contexto, coibir a omlssffo de fn-
formaç;Ões lin-pcTr.tcultt::~!!l c:ujq_ d«-:sc:onh~c i·mcnt_o_ po..:;.sa r;;e1,..ar· o mal us_o 
do bem ou servi;o, com preju{zo rara o consumiJor. 

P lõL.A ~R E,IEI ÇÃO. 

Ei"iEND_A _No. 25 

PJ''opõc.- a inclüsãor no pan,\sr·af"o 1.o •. ·;Jo art. 30r da 
~·NPl"(~:s~.~ro ""'de_!:>cw:·d:aclas. _as- d_espe~;as ef'e-tuad;:~s pelo -1-'orne~ce:dcw~ ;:wo
dutor ou prestador de servl~os". 

Agosto de 1989 
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O direito d.s· an .. ependinwntcl t:C!n.fonne pr~·Yisto no 
artigo 30 const i tu l-se em Pl~~t i La J~ consagrada na 91 .. ande maioria 

das etonQmia~ d~ nt~~caUo. A ~o~maç~b Uo preço final do 
~krYi~~~ co1no é notdrio~ J~ traz-elnGut_ida as despesas 
relo fO~Il~c~dor. ·pro~utor· ou presta~o~~ de ·servl~os~ 

pro~ut.c;. ou 
E"fet , ... ~~elas 

posti:\lr 
t. e:~;t <:\dO 
cont ic\l':\ 
gen:\1. 

E1n se tratando ~e ver1da pelo siste111a de reen1bolsc 
Ebtnndo o vendedor cient~ de que o produto n~o IJOti~r~ s~r 

e <:iPI'"OY<:\dQ de l·~·lii\1'10 1 pelo consumiclot·t imPÕ<;,:···r;H:-:" a Pl .. f"'C<U..t<.::.:~.o 
no ~~oJeto de-assegurar-maiore~ saranfia~ ao pJblico em 

PELA flEJEJ: ÇÃO. 

E:HENDA No... 26 

A 0resente e1ne11da p~opS~ a supressio Integral do
incise) :r.:r do.al'·tigo-3:!..,-

A manuten~So do inciso II d de furtdame11tal lm~cr
tâncic:t d<:\cia ct suá eficácia p:aJ''C\ c:oildr· a €o'~;pr~·c:J.t'I<:\I;;:f\o c:om estoq-ue<,;, 
de 1nerc:adcrias em Per{odos de escassez'Qu de Pf'8~cs clePrimido$1 
sent.io q1.10.' o úe~.w(;,:-~po::-~itc) à nornn.i constitUi c:1··im€o' .c:_ontn:( a econt:)Jl'ri;·:\ 
p Of.• IJ 1 <:1.1" M 

N~\o C<:"t.ÍJ€ ao c:om~;~rc'i:<:'tntf:.' dlm~'nf:;ioiHU'' ne!ll l'·egularnen
tar as demandas in~ividual~ ou coletivas por ben~ _e ~e~v\ços, o 
c:.onstituiria uma 'eNO!"bitBnci8. do sr.:·1.l pap~:.\~1 eccmÜJlric:o~ crut2' devt.: '!..;r::; 

restringir ao aten0im~ntor Puro e· si~~le!ir d~s úemandas e~isten··
t:Ci'Sft Losm, f.( alegac:~o apr·ez:t:riÚrt.fl.(7l't:"\--~Tt.lSt i·f"ic:r.tt i'v'a r1a (.;;mend<:h além 
de improcedente. extrapola a cornPetanc:ia do~ agentes comerciais 
110 tocante ~ clec:iu~o de c~nsu1~ir, c:ompet&n~ia e~fa da excl~si~a 
a1~:ada ·tio c:onsumlúru· em face da sua mof lv<:~G:[~o into:::-I''JH'I., clech:.f{o ··e 
d!~ponibil idad2 material e l11teircr para o consumo. 

PELA REJEl:ÇÃO. 

EMENDA No" ;27 

Visa ·<~st;;.t ernE.·rrda a tilodi·f'i<:al~.ó <0\l"tisJo 34~ apre:-s_en-~ 
tnndo.r cc1no ju~t if~cativay ·o fato da qu€ c aftlgo 159 ~o C6digo 
Civ)l Já o~riga a repira~io do dano advirldo·cl~ a~âo ou omiss§o. 
Sei~ i_ii_ pois. o pr'E,'C:0.'itD t..tma J€o•inec:es.s-<:tr·ia nz.pet_iç:ão daq•..1i lo quf!· j<:{ 

~.:stá prevl'.;).tu .. 

Il'ICDrre o autor da entenda em equ{voco uma vez que7 
nest~ artluo, está contenlplada ~ífua tias pri11cfpai~ inovaç8es- ~o 
Projeto 1 c:ru.al Ú:.:-ja a po~;~:;:ibilld~tcle de~ <:.\Plic:<:\G:ão c!r:- mult_a de n:;:;d:tJ
reza- civil quanJo, de uma conduta decor·rerem atos lesivos, tanto 
ao pat:l''iJJlÔnio J·'>í:\rtic,Jl<.~r7 .::pJantc) ao interesse~ cC:ilo::-:-tivc~ 

Acolhet" a emtC"nda !:>fgnific.-<':\ cõn)J:>I''t'):Hi':~-t~;:r il 

do ?roJetu, debilitando os instrume11tos coibidores de 
atentat6rias aos interesses ~lfusos~ 

hannon i a 
·práticas 
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EMEl~DAB No. 28 E 29 

O Cdiligo Jo Ôo11~1.11n-idor é um_ estat1Jlo qu~ ~8 0€st i na 
<':!. d~;.··fent.it::-t'' <J<;:, fnt~.:rt:~SS-t-~'.à- da P<~t--·t:t-::... pot:!.i-~liC:_ialJll(:;:nt:~~ mal'::> ·fr·;;\c:<:\ n_<,"-.. r·c-~-

lcu.;:âtJ negocial ~;~:.tabo!-~lc-~c: id<:t cntt""!':' _PJ""b-diJ."tnt··G'·!s ~-:-- <:1-d_qu it•·c-:-nt.<;.'ú dr.\: bt~n-::; 
t:.': ~i-E- I" V i <;<J~i:. ,, 

Ql.tErem 8;·-;r; r;;mendi:\f..,. ot""i~ anal i~::.a.daf..~ supr·imit·· oü <".ltf.·:··· 
rat---a rr;;da~io ~e- inci~o~ ~u~:vedam as ch8madas -~láusulas leorJ):,as, 
que ínvct•·t~:::.·m o-ônuf:,_ Q<.'\ iJl'"OV<:\ E;"tn_ _pr;dut'zo do cot·lbUlllidor· OIJy fin·<,\1·-
menteT \:IIJE:' tt··~\fl<::>fil;·<:inl--r€~.>pcm!;;<-"<.b ~1 ld<:\de c:·l l:er·c:E-ir-o:,n 

A t<.Jclii! E:Vi\:1€-nci<:\_~ C\~; iniciativ<:~~" colidE·m·com o es-
p(rito que dc::-ve Pf'"(·~s_i-Liit .. l.Jm te>~to. 1eaal dE.' prqt:cç:f\cl <'ko cons1Jmidor- .. 

PieLA RE:JEIPO. 

EMENDAS No~ 30~ 31~ G2,-33, 34, 35, 36 e 37 

As etuendas apresentadas_ t~efet~enl-se, em sua totali-
ciade,, ao Cewítulc~ YI HM "D<:\<.:~ Sanç-Õe~, A2rminist:r·atiV:C:\Su·_: e o "!'.>~::'!) 
acolhii11E"llt0r nú todo ou em ?arte,_lmplicar·~- o abr~ndã0~nt~ das 
Pt~n~llld<õH:ler::.r ccwt---etLdo-~·,e o .r- i ~;.co do;:~ c:aminll~\1'" l'·qnn) a 1..\ffi -n::"tt'"ot:es!:>o, 
iocllJSiVI~' eln l''(;;~·iac;:ãb ~\ su~IJC:\ç:8o hoj_c-:- E.')·:i-::>tE.-:~;tJ:~~ é qlJf::' _o Pi~S 97/897 

1:ô-~: compar--:.:.-~;ôo c:om a 1E.·s.ris1aç:ncLem v-lgor--, iotr·-odu:<:: apr.2·n~-;;; due\~:; inó·-
vaç:Ses: a lnterven,âo a~min·istrat iva, Ji prat it~da quando o vend~
dor clo bem o~ o pr~stador de se~v-i;o·é conce~sion~rio de serviço 
p1Jbl ico~- e a o_br i9;'ktOt'" ied<:\UE Lic-~' c:ontt""i!\'""P!""OPaganLia, Por· P"u..-t.;:~ do 
r€SP01l!;><;\ve1 OU b(,Z'l)E-f'í"c"fát•·io cl~\ Pt"OPHBBnda E~l"HJ<:HIOS~\, !;>anç:~~O G~st<:\ 
já PI .. 8VL~t<:\r aceítc' e r~c:omenclcu.Jt-\T [·nc1u:;,ivq i:)clo C\)Uigo Br-~\S_i1t:.•i··· 
ro ·de Auto-··Regul<:UlHõ'nt;-~ç:ão P1Jbl ic:!t:.r.tr·i.-,\ (COl'-IAR>, in~~tn.lme~nt:o nm-;.m<:~.-· 
tive de autoria das rr~prlas classes empresa~iais~ 

P-lõLA RE:.JEIÇÃO. 

PELA APROVAÇÃO PARCIAL 

EMENDAS_ NoM 14, i5r :\.6, 1.7, i.9- 20 E 21. 

Tocl<:ts f~s.ta~~ ern<:~ndas vel .. ':il-ê:'llll, de uma -fon"ll<rl. 01.1 d~::: ou--·· 
- cr··,·on··,, J·u1cgad.os den•a-t.1··~,, soiJ 1··e a 1 imit:t-\f.aO C}(:lS Pl""i:\ZOS Pl'"E~l- · ~~-- .. -'" -=>r 

~íadamente longos .. 

E 11 tendemos que m8rEce prosperar a reda~io o~iginal 

na forma p
1 

.. opo~ta pela camissâo J~ jurist~s r~fuponsávcl PE~a ela-
-- - - · i 0 0 '·ent·· e ott·c-·nt·"l) bor·aç.mo do cutt:(;:l:q-"oje:to, 1 imit<:"lndo--~;ú' .<!\SSim ê:\ o ~c-- .u ·. · '·_, -·~-~ 

di«\'::i- 0 d-irf:~it_o· d~:: 1·-eL~lê:\lllC\i'"_P'?t". víc_io~:. "i:\P~,,~ .. c::-:nte~; O!J de f<i1Cil 

c on -:,ta t <:\.;:~(eh 

Agosto de 1989 
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Op i namott., pr..1 is, _p_c~~1 i?! ~,provaç:f:\o !~ai~ c:· i a1 d~\:::i. sugc~s-
t(Je!:l-r t~f,-~~:;.tingrcto-~;c ao lat~!~o d.;:.· 6 (sE:.·i~:.) nH::..:·.~~-r:.> o pt'"'i:\~~.o prescr·tcio··-
nal cOIJtc-~tJ~~d~"1.do no art ... :1.9, caput .. Co.ncJr.tÍmQs, 'pw·· can-:,€gu.inte.·, 
pela ado~;o Ja segui~t~ re~a~io parA o ar·tigo~ 

"Art .. 19- Prescreve em 180 tcer1to e oitenta> di~s 
o dir~-íto LLe t'"~clanlat"" Pelo~_ vícios 'i:\1~:.:'\i~entr.c·!õi- ou de 
fác i 1 c:onst:atac.:.ão do!:> !Jen=-· c·::: se-~ I'" V i G:os, contados da· 
ent1•·e~a e·fo:::-t iva t.lo~ bens 01.1 Jo términt; da _e}:(~.C:I.J..G:[Ú~ 
dC)S !:>€J'"ViÇ:O.S."',. 

Pel::\~ r·az(í<-::::s_e_._.a')osta'.i>, suger-imos sE.·ja ad(lt:ada ~ re~-· 
daç:f:{o supt•·a, cdm c\·~aprbva.c:dô p·r.ú;..c'ial elas enH~nd_a,s_;, 

PEGi- APROVAÇÃO. 

O a1Jb:.w '-La prci"Si:iite--emenu'~' entendt~' nG.'c:es-:<>ár~io e;u.e C\ 
1''~::-clamac.;:ãc.r -P'cwmu1:::."\dit pot'" cousumlclC)/' 'se:.'J<:\ e~~pre·!..><;;,.\ e fu.nc)am(;:n-
tada a f!m ~c que. tenha c co~dio de suspen~er o pra2o ·presc~icio·
rn:-\1" 

P•rece-nbs a~ todo conveniente-a i~!cTativa Pois 
evitará a fo!'"mula~;:âo (fC GIJG:'"i·>:as la•viana\:Õo -e infur-H.Jatlas. 

PELA APROVAÇÃO. 

El~ENDA H o. 22 

Cc:m a Proposí~:ão eiil. ap1'"o?G:Or o i lustr--e C:CJJ"Jgref,.sfsta 
~$SEgura Malares ~ararttias ~s pessoas qu~ venham a ser cadastradas 
por enti~a~es de protetio ao ·cré~ito~ 

~~ connlm c1u.e empt'"<~s-.:h;_ ·ctesta naturf:!za f'orneç:am d;;\dC:l!.; 
incompletos sobre devedores inadimPl~Z"I'ltes~ en~eJando o ajJ.tiza~tento 
de -.:.-tc:õã.s de c.obt'"anç:r:t conb··a homÔI'l i mos· do ve1'"dade i r o respons;:;.~vel 
pelo débito .. 

A inic:iativa é plenamerüE~ Jl.l!i>ti-ficável na medida ~":;'m 
l;JIJE' :;:-~;nu:-.1 ia as gan:lnt ias dos cQnsuni.idol'"€!:> e e;.:ige maio1~ l'"esponsahi-·· 
lldade·das e1n~esasw 

Entenclernosr 
un1co deve ser acresci~a~ 
damer1te o r1~mero do C.P.F. 

entretat1to, gue a r~da,âo do parágrafo 
no fi"nalr ~a seguinte frase, 0 

••• nota
e a f' i 1 i <.-~õt;:f.{o," cpJando pessoa f r's.i c:au 

nc::.. 
:;.~9; 

úa 
j_ 9, 

PELA M'ROVAÇÃO .. 

Pelas razZe~ ex~nstas, foram ~eje.itadas a~ imerrdas 
2~ 3, 4, 3, 6.,. 7, 8, 9, :í.0, ·u., :í.2. 1.3; ~~:3r2Al, 2.57-26, 27 ~3r 
30, 3:1.. 32~ 33~ -34, 35, 3-~) e 37 i:-~;p!'"ovada-::i, e.·m part!e~, IH:\ fw··m<:t 

J"E,'J<:w~\o-sJJb!:i-tituLJY-a·-.:~u9eJ'"ida, 1.-\-\:> emend~:\S no!·=i~ 14, 13, i6, :t7, 
20 e 2i _c·~' :.:\provad-::\<;;1 ·as em~::-nda~~ nos~. 18 e 22 .. 
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Por outro 1~d6, ao anal isa1~n10S D PYÓI)ó~i~ior d~t~c-·-
t: alllO~• d j YCI~ !il-i:\!i> (J!ll i "!ii~.,Õ E~$. ~:-~ Í Jlij5\~i~ ·fG.' Í ç:Õ <-:·;~; 1"1.0 t <-i:-:t: O f!:l>l C] I . .IC<.:>t 7,{Q r q IJ.(-~ 
devem merecer as devi~as corrc~ae~. 

N(-~S~;.c-; ~: •. f:;ntido, SIJ~H,~I ... ii11DS a~:; !:::eguint:c-:r:; t':\ltc-;1 ~ç;()es 
viYa11Jb ac) aperfei~ca:oéhto Ja ru~t~ria~ 

1) A!:rescentc-~e ao al~t.ic). ~ exrres!sâo: " ••• de or
ÚE.'m pÚblit::<:t f,: int~!'rf..'5S<-~' !C>OCii"i1ln _ap_Ó~,; _a paJ.::,\YJ''<:~ ~"~ ..... d·n c:onf:;umidrJI'"u• 
fic~u1do o dispo~~U:iv<:)·---0~m t.~:-:l<:l:,~Cbl_n_ ~\ ~;e:~Juii-11~~;: ,··edaç:rú:)~ 

u(.ú,.t:u1.o. A pre~;;(~'ntE: i ... e-i c-:<.:-.tab<-::"J.f,:C<~ no1··m<,\-;:, de F'l'"o--
t:e(j:\:{o (\' _defeg,,, __ clo .,1-~on~.umidor ... -;. ·c1<:t C)l"'"cl<-::m p1.Íb1l.;::;:·, e 
int<:O:I~E~>sé !:>e~c:i<:11, nc)~; tcl"nlcl:::-- do~,; ~Ht!~;o~=- ~.io,, inc:i-~
":~() XXXII-, :t70, inciso v. da Cdn~,;tituir;:~~o Fed0:nd e 
at'·t ig·o· 48 di!:·~ ~~UJ.<.i\S Dili>PD~;i(i:Í)(C·:~:; Tt'"<":l.n-::>ít:ót··i;,·~~-in 

21 acl~~scertt~-s~_ao jtem_VIII, do art:.6c. a E)CPrEs~ 

são n~.,no Pl~ocesso civil 0
; p~s~ando a l:er rE~a~rro ·que se B€9UE~ 

"VIII _ _-A ·P;·;~(~i1it:;;\ç:f:~<.> d<.{ d<~f(-;:-:-:;:;;~ d€·~ ~:;<-::u~:> dil'"0:i(n·.-:>, 
inclu~•ivç::· tom fhVt.'t'"!;;f;t[;);· t~-SG.'IJ. -f'~wo--r·. t!(:< ôrnH;. d<:\ 

J:•I'"C)V<:\ 7 110 PI'"OCI!·-'~·~•o civil,- 9uandc) vcros.JiLÍml1 <':\. a1e--
9C\t;:ão do c •. on-:;;1.AJn i úcn'· r ·s~:~g<:.mdo a-s t~<-:·:SJ~;,t__!::, Ol'"cl i n<:k i a!:> 
de experl&11cia;" 

3) ir1clu~-~e nb ~rt.9o. as palavras "bulas, lna
nu<:\i!:i-.n•"'• apÓS. a G.-NPI~-c;;!:;-:~~{o u-..... no~:; I'"Ói:IJlo;;, •• ·.-u, ficando C) r_P.feri--M 
do cli!:>positiv.o com a <:i-(:.'91.-lL.nb:; n:;daç:Go~ 

"Art.9on O fornecedor de be11S e serviços pot:en
c:ialmente rto~ivos ~ saJde.ou ~erigosos dever~w no!~ 
J•·ótulo!::.F búli:\~i>~ -m<;:l:nU::::1i-:::f e 1ilen~;;;~gen!i:- publicit:;~~~ia_s, 

in~orma1~. ~e man~ira ost:ensiva 7 a respeito de sua 
nocivid;;<de ou pç.;:,~iculo~;.idcu.l~~. !i>f~m pr··c-~juÍ::"!o da <":~.elo· .. 
çlo de butr·as fueciidas de segurança cabívei_~ em ca~a 
c: <:\SO C Oll C: n:d: 0°; 

4) com o fim de melJJor· aclarar o sentido. e os 
efe.'itr..-.s dr..-. preceitO úo pcu"<":Í9l'"<·~fo 1lnicc) de) a.rt"21.- !:",l.lfdCI~imo!:> a:;,~--
fJIJ i rd;r,;· l'"edaç:Zio:: 

CJIJant:. i ~:I.K •• " 
t ÍYO d t~~~~ 

"P~~cig~afo ~11ico As- infr·aç:3es ao dispo~ttJ- n~~te 
aJ'"tigo, além de-:· Pl~t--d:as _ç,; d~·\no~;t ind(·:·:ni~·~~,\c;:f:-íD POJ'" da--
lltJ-:, mol""_ais e out1'":as s:anç:()r,_,~~:._ c:<:\!JÍY(:'~i~;, !~lJbm(;:t<:~m o!:> 
infl'"<":l.tot··c-:-~ ~-t l'!ll..(}tcl Lle rJatJ.u···:::--z<:. E.'conBmic;-:\, 'cominr.tda 

pelo Juiz r1a açlo PI'"OPosta fl(lJ' q1..1.alquer· dos l~~iti· 
l!iC:'\dO!:> ~~ def<'f:.f.;<::.\ do CDil~>UillidOI"' (·:·~!ll jrJÍ~~Cl 11 V 

5) sub~tit~a-se no art.28 a E>:press~o u.~.a n1esma 
POr 0 

••• a meJ'ICiO!,ada Qarantia ••• u~ passando O diS~tO!:>i-·' 
a redaGâo que ~e segue: 

"Art.28. O Eer~o de garaNtia ou eq~ivale11te (j&ve 
escla1pecer em que consiste a mcncio11aLia ;ar&nti~~ 
bam como a forma e o lugar e1n 'que pocle ser exal~ci
tada, sendo e11tregue ao consuinidOI'" dcvi0amente Pl~e
encllidc! P<"-.'10 fOI'"I"lf.·:c:~:·~dor. no <~to d~\ aq1Ji!~ic:E\o do be:·:m 
OU ::;.0.'f..-\Fi C: C)~ 

6) havéncJC) evident(.,~ <:O:quívoc:o n<.-t di!:HJ<::)-:;iç:ão num61··i-· 
ca dos aJ~ts.39 e 40.-~~e reg~la1n os coritr·at:os Je aJssio,--pr~pomds 

Agosto dc_1989 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONG_RESSO l'JACIONAL- (Seção II-Suplemento) . ___ Qu_i_n~a-(eir_a ~O __ _.~s 

<:\ ~;uc\ inv~'t''<,.f:ítJ vis;·,tndo in ll1c11to/'' -fol~n~~-~li:\ç:Go dH Ser:;.:(o IJ:~ elo C;;,pítt..t"' 
lo V~ c.Jc:i T{tt..tlO'! dcJ Ffr.-o,jcto, 

-..Juloamó!:> qüe~ com as· a-1teraç:(}'8s P!~(:;q::.c)stc.\\!l- 1 • 'o Tít:t..ilo 
I Jo Projeto Je-Lei do ~enaJc rto, 97/89 1ne1pec~ pr·os?~rar por ~er 
c::onslituciori<D.17 jul~íd_i<~·\J ~"-' at<~l-ld~;~r· <:ror:;. i·nt:t:-:r·f;.'S>!~ES-d<:"'l. colet: ivicl"\de 
q~anto ~o m~rito. · 

, Sml~l c~n_~' C'cúpj;~c;§r;·::~-, 

IRAM SARAIVA 

II-RELATÓRIO PARCIAL 

Sobre os Tftulos II e III d6 ProJeto 

de Lei do Senado ne 97~ de 1989, que. 

Ndisp~e sobre .a prote~âo ~o cohsumi-

RFLATOR:: SenadOI" GERSON CAMA TA 

disposto no a~tigo 4B do Ato das Dispcsiç:Ses Constitucionais 

dos trabalhos levados a efeito.no &mbito do Ministé1pio ela Justi-

Defe~a do Consumidor. 

A exemplo de) q~e ocorre na maioria dos Paf~es 

civilizados 7 o Brasil nio mais pode ~rescindir de um estatuto le-
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sal ao 

adquil"eht·e de bens e. se'rviç:o's. com efeito,. ·a a'úS&nCra de t·_oCia' ·e 

qualqu~r ~isciplina específic~ ~caba por- suje·lt~r ·a co)e~~vid•~~ 

a normas le9ais que datatll:r ou- bem de nu~·ados do sécrllo Pc\ss't~'do 

<Código' 'comet"cihl>, ·ou:-eritâo do pr-incíPí'o déste século <Cócliso 

C i vi 1 )·,; 

A doutrina jur/dic:a como um todo evoluiu enot~me

mentE",. sobn~tÜdC'J no (leríodo que medeou entr;e q·s doif:> grancre-~s ~:on-· 

f'lito:. b.élic:t:l$ mundiais-.. O in·divi•dualismo jurídico ce.deu passo, 

Progres~ivamente,. a uma orde-m ma·is preocupada com a sol.ldqrieda~e 

e a realizaçlo do Justo.· Verificou-se.q~e o absoluto. imp6ri·o ·da 

auton<:Jmia da vontade,. p·edra angrJlat·· de t'odo .o dit".e.ito obt"i_s.ac:1ip

nal des·de n Código de Napoleão,. fot'"nOJJ-se obm.ole.t.o . . e .. lnÇÇtf!lP<lt·_í·vel 

com 'â t"ealldade emergente. Pmu;:_o a pouç:-ol' sed imentou-s~· a 1déia 

de cpJe a h i possu·f" i ciência eco_nôm i c a deve 512'!" compensada. C.OJll .uma 

superioridade _Jur/dica, ·tudo de sorle a·~estabelec:er uma certa 

isonomia no relaclonamen~o entre as partes. 

Foi no campo dd direito do trabalho que a nova 

tendincia, em primelr6 lugar,. se fez presente~ é natural que as

.sim tenha sido pois,. desde meados de sáculo XIX, as forças oper'

rias 1Jltavam P<;:-lo reo_l'"denam~n_to jul"(dico. PoJ:t.co a pouco,. outros 

ramos do direito foram sendo .i~fluenc-i·ados. Hoje,._~ocl~-se dizer 

que nio h~ mals campo do direito privado imune a regras de ordem 

Pública .. 

Na conformid•de do inciso IV do artigo 389 do 

Regimento Interna, cumpre-nos apresentar relatdrio Parci~l sob I"' e 

os Tltuloa II e III do ProJeto 93/89. 

O primeiro t(tulo a ser apreciado dispSe sobre 

as inf'l"aç:!Jes penais .. Como bem obsei"Va o ex.-Presidente do Conse:lho 

Agosto de-.1989 



Agosto de 1989 __ DIÁRIO DO CONGRESS9N;ACIONA~-:-(§~ãoii_7~up!e]ll}lnt!:?) - . ,Qujnta·f!!i~a ~O __ 47 

N<:'\C. Lona 1· ~(-: Defe,s,a ,<:l.o ,c;o11 ~}_u.m_ i_d_o_r_ y. 1J1~ ~ ~~~ \ z Amai'' ~\,l. " a mE:.·smo 

, Dir:":ito.Pena_l, ~~11'- <;:",_ido., r,i_g..or-o•.;;;o, c:o_n1 o:r~ :f)"~ac~os e J\lan~;;o c.o-m os ·foi"---.. ' 
. _t_<=:_-s,, 04 ~€:.'111 r:; ido nHUH~s z~·loso na PI'"~Jt.~~~:,f.\p_ .do _f:)(~m ~~.J. int:er_,·::--~:.s~ _c;o·

,l_e_t,ivoy do .que no I"O~~>OIJ.l":wdr~ de _/H-:!ll ou intcr-~s<,;;.e .part ic.u_la:·.r. indi-· 

vidu<:\lN (r:\r·~ i_!JO putJ1 ic~dr.(no .C.oJ.:.:;~eio_ B!"~ts,i} ien~~E: clq- 18=-06-=--:8? --,sob 

o Trtulo= Cddigo Gurante E~ic~~ia ~Defesa do Corlsu.midor). 

PCll,.. I n i c i at: i v a do Mini ~•t: é1" i o da ,Jus.L! .(i:.a..... Confoi"'.HC e 1 uc i,d_<:\ . C.\ • t:;--:po--

siçâo de ·Mot'ivc)s pub1 ictn:la .no-Di'c\J~ i o Ofiói-al d;~ Ur!,i.ã_o dE:.' .. 4 de ja-· 

taso consi·dr::r't'\da's mais g·J"·avr:.~s··no G:mbitn.d.O,_s .dispomit:ivo'!:. d.~. natl.J.-· 

reza civil e admi~istr~tivay ·ele ·mol·de a resguardar-se o .s~u cum-

-con'dutas deve- li'nfi'te;u----s(~ a coibir o aocialm~:-:nt~ danoso~ aq1Ji1o 

que 7 de fatot representa 91"ave potencial lesivo para a ·sociedade" 

Nio se pode entretanto olvidar que a dosimetria penal h~ de suar-

dai" um jus-.to equilíbrio, sob pen.a cle.tol"ne;u---·se ine-f'ice;tz~ 

'Diversas.~mendas foram apresentadas ao T(tu1o em 

PELA APROVAÇIO PARCIAL 

EMENDAS N~s 39 e 40 

Apresentam reda,io alternativa para todo o tttu-

lo II. As principais inov.aç:'ó'e.·s sffo:: 
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substituiç~c cla pena cle reclusic pela de mul~ 

ta; 

-tornar menos c~ntundente a respc11sabilidadez 

no ca~:H:1 de co·~aut·o, .. i a; 

facilitar a conversio da pena privativa de li

berdade ~m cutro tipo de san~io~ 

Os chann~dos -crim~~s.de cofal'"inh<J Ln··anco Jamais 

chegam a ser devidament~ ~~nidcs pela si~ples raz~b di que c -10-

gislado!'" tem s·ictQ ~·>:tl,.'emc:únente parcimoniQ<.:>o n·a definiç:ão dl:is ti .... 

pos e da penas. Parece-me que a alternativa sugerida dilui~ de 

for~a quase absoluta~ o poder di~s~asdrio da riorma pe~al, fazendo 

assim com que perc~ a s•~pre desej~~~~ c~pacidade inti~idatdria. 

Por outro lado, nio se pode ignorar que, histc

l"icamente, a "'~>:pel"iên__c:__i·a di·:.'monstJ"a se1""em a<.:", Pt·~nas e:<cl·~·~:;~;iv~'nH:·;nt:c 

seve1,..a·s inóctJas do ponto de vista l''epr·essivo. J{: CJU(~ O!:i jr.JÍZG-:"$, r~m 

"fac.e:- de s~tua<,~ão Ottcle a altérnat i V~\ é, ou LH .. ~m a ~-i-t:\n~ãn d1··ás;t ic:a 

ou entio'a absolvi;io; acabam por ~re~erir esta dlt i mau Os livres 

de din:::-ito I'"Oman<J ntlS est~\o a niC_ol··claJ" que os d~Z~vE:.·dm·€-z inso1v_E~n- .. 

tes 7 numa dada ·Fase da histdria daquele povo, ·ficavam sujeites ac 

absoluto arb{trio dos credores, podendo estes vendê-los come es-

cravos ou mesmo mat~-los. Tio dr~sti~a era a sol~~i6 pr~conizada 

que nio se tem notrcia de, em algu~ momento~ ~er havido a execu

ç:ão COI"PÓJ''t::-au 

Acreditamos que~ em aiguns dos dispositivos, ca·

be o abrandamento da pena. Nio ao ponto preconizado pelas emen-

Agosto -de ~989 
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das, mas certamente em medida mais adequada~ ~ravidade do deli

to. Ademais, em dois casos, a de~ini;io do tipo exlge maior pre-· 

cisio redacion~l. Po~ esta razio, opinamos pelo acolhin1entor em 

parte, das ernendas para altera~ os segUintes dispositivos: 

"Art. 47- ...................................................... ~ 

Pena-Reclusão de um a tt .. €·s ai1os e ntl_.tlta .. 

.. .. " ............................... " ................................................ .. 
Al"t. 48 Omitir deveres ou sinais ostensivos 

sobre a nocividade ou periculosldade de bens, nas embalagens, nos 

invdlucros, manual de ln~tru~ão d~ uso, bulas ou publicid~de: 

.. ~ .. ~ ....................................... """""""""""""""""""""" 
...... " ........................................................... .. 

................ ,: .................................................................. .. 
N H N" .. : .. H H MM" ... N" "" M"" N W N N H" 00 N N ft M N M-- N N 

Pena-Reclusio d~ um a tres ~nos e mult~ • 

.. • .. "~ u .. "" """ w" " ................ " ........ " "" ..... " .. " .. " " .......... " .. .. 

Art. 52 " " "-" -_,. " .,-" " " -., -n N " g " " " " " " " ,.· " " N M " " " ., • • • " M 

Pena-Raclus~o de IJm ã trie anps e multa. 

A1 .. t. 56 Utilizar. na cobran~a de dfvidas7 de 

nosas ou dt:.• q1.1a 1 qi.J.(:;'I" out I'" O proce:-d i me1"1t: o que e:-:ponha o conc::;um i dor 

inj1.1st if'ic<:u:lamente a ridículo· .. 

................................. ~ ............................................... .. 
.. .......... "" .......................... -...... " ............... " .. 

Pena-·c:letenç:ão de IJ.Ill ·a trê-s anos_ e m~!lta .. 

Pela aprova~io par~ial·, nos termos propost'os. 
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EMENDA N• 41 

Visa a emerrda a alte1~a1~ a redaçio do artigo 48~ 

Consoante explicftamos, ao serem an~lisadas as emend~s ngs 39 e 

-- - ------
ho--ptiVt1c~1ãr·,· desde que adctada a reda;io ant (;:'1 .. i cw--

EMENDA NS' 50 

t(~x_:to do artigo~ 

ou inter~ira com o seu trabalho, descanso 

OIJ 1 azer N"' 
Concordamos com a emenda, ne$te f)articular, por-

~uanto a parte a ser eliminada poderia dar margem a 

~Ses diversas, nffo sefido compatrvel com a seguran~a Jurrdlca que 

há de presidir a defini~io de·um no~o tipo penal. 

Conso<:utte já ti vemos oportun i_<:\de de , ~sc:larecerr 

não nos par(:~Ce:- o~iC:II;;-füno substituir C\ pena pr-ivativa de _1 il;lef'dade 

por outra de multa~_ 

Pel~_e:cposto, opinamo~ pela aprovaç5o, em parte, 

EMENDAS N9s 38,42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 e 53 

Tod;:.~s 0.·-~.tas emend<:\s têm'-' me.·sma justifica~:-ão~ 

visam a estabal~c~r, teme) pena, ~xclusivament~~ a sançio pecuni~-

ria .. 
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daclonal da .desc1ri~io da conduta il(eita. Nestg par~l2ular; pare-

ce-nos que a o1rienta~io do proJeto d mais t~cnica, melhor se 

ajustando ao I" igorosismo ·que se impÕe em assunto de tal natureza;, 

Quanto à elinlinaç:ão radical de toda e -qualcJIJif.'l'" 

pena privativa de liberdade, parece-nos incon~enientci a medida 

por tolher efeito dissuasdrio ~norma pen~l. Lembre-se, ademais~ 

que o Cddigo Penal, em seu artigQ 44, já previ as t1ip6teses onde 

as penas restritivas de liberdade podem ser transformadas em pe-
·' 
nas restritivas de direito. Portanto, nenhuma das medidas prece-

nizadas merece ser acolhida. 

PELA REJEIÇÃO 

EMENDA N• 43 

de que a pessoa que nio teriha a disponib•l idade di reta do bem ou 

produto que deve ser retirado do mercado fica· compRl id~ a faz&-

lo~ desde que receba ordem da autoridade co~petente. 

al'·tigo 49 não legitima tal ente11dimento. 

Por ra~~es ·dbvias, o Poder PJblico só ~oderci 

~xigir dito comportamento daquelas pessoas que, efetivamente 1 te-

nham a disponibilidade ou a propriedade do bem Julgado nocivo ~ 

popul-aç:~o .. 
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PELA I~EJEJ:ç:éíO 

EMENDA N9 54 

Pretende-se excluir do art iso 60 o inciso IV que 

fixa 7 como agravante gen&rica 7 o fato de !~~rem os c~imes pratica-

quer outros bens ou ·servi;os assenci·ais. 

Convenhamos. que ci de todo imprdprio Prct~nder 

excluir norma de ti~ fu~damental import~ncia num caprt~lo que 

Pl~etc::-nde. _c:oit>il'" pnitic:as <:tbU!:>ivas~ 

pELA 1< EJEI CÃO 

EMENDA N9 55 

A emenda visa a elimin~r. a _referincia ao artigo 

258 do Cód igt) P.c,·nal 7 .. subst itrJinc!o-a por reda~;ão· que,. em te:rnHJS 

gerais,. melhor se aJusta_~ técnica jurrdico-penal" 

PELA REJEIÇÃO 

E~:aminado o trtulo pertinente~ matdria penal r 

,Passemos 

relatdrio par~ia1 7 dispondo ~obre_ matéria processual. Fundamen-

procura-se
1 

com a iniciativa, dotar o qrdenamento vi-

gente de normas ~gEls e capaze~ de slmrl!ficar o processo· e as 

dec:Lsõ_es _jqdjc_iais .. 

Ãgosto de 1989 
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No nosso entend~·1 .. r as ~wandf::.'~;.· i novaç:'õe_s tr\':tz i das 

à c_o1ocr;\ç:[{o p(::lo pn:)jeto sãO as P<=\1"-tt:'s J•·efen:mtes à dcf~·sa ___ cole-

tiva de diJ•·eitos. V<.'\l"e ~\qu! tJ''<:In~~t:J•·cver-<dguns tn..;c:hos da ENPC?!:;i

~io de.Motivos da Cornissio de Jur·istas: 

"~ • • n" ~ ~ • "" """ •.•" ~"" """ """"" • • ~ """" ~••"" """" •"" 

Previ-se, assim~ ao l~do da defesa individual, a 

defesa coletiva, quando se tl .. ~tar de di1 .. eitos ou 

interesses.colet i vos e difusos de natureza indi-

vis{V<~'l (ctu~; vê-m e:<I~I'.--E"ssamenb.!' conceituados:r na 

esteira d~ doutrina Jd s~dlmentada entJ"e nds>r 

bem como de direito~ (JU interesses individrJais 

homog&:·n e __ os, assim entendidos os decorrentes de 

origem comum. Cuida-se~ a seguir, da legitima-

~io, aco~ranhanda os critério~; da Lei 

7~347/85r mas ampliando-a a entidades ou drgios 

d~\_ adnünistraç:ão diret·a orJ indir<::t<.~. ~\inda que.· 

sem p(~rsonalidade Jurldlca (v .. g.r os Pl~OCONs) .. 

pdcics de aç:Scs capazes de propiciar a de~esa 

PI'' i nl€·:nto de obr i gaç:~Ko de f'az-En~ ou n~{o f;:.~;·~er, 

adota···sl:-.' o cr itét~ i o de,.. uma <::)·:ccuç:5o -.zsr.H?c-ffic-<.:\ 

gue oio me resunta na condenaç:io c1n pel~das e da-

cus·tos ele PJ .. oduç:ão .. Adcmaisr ab1··.iga-·~<:: uma e~;pé-

cie de mandado de segu1~mnç:a corttra atas dE' par-

bat"am o 

habeas data é_€xpr~smaMente ccnslderado epllcá-
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vel ~defesa do consumidorr tendo em vista ce~-

tos sel""_viç:os ___ como o de Pl""oteç~{o ao Cnfdito. A 

assistência j'J.r(dÍca <:\OS· necés~1it:.:.'l..dos, nos tc:::-t'"·

mos elo disposto nos é',Fls. 5~:r LXXIVr'€ i34 da 

Con~;;t iturç:ão; é autómat ic<:\ment:e __ estend'id_a __ aos 

consumidci'"ES e· ~s v{tirnas de ~anos decorrentes 

de fatos pevi~tos no anteproJeto. E adota-se as 

regras da Lei. 7.347/85 como parimetro pari evi

tar o adiantamento de quaisquer despesas PI''Oces-

bem cornb para a litigincia cle m'-fé e a 

pretensio mani.festamente infundada.u 

"O Cap{tu'!o_.II cuida _da!:. a·ç:õ~:-::;;. colqtiv<:\S PiH·a <:\ 

defesa de interesses individuai~ homog&necs Cv. 

g., a reparaçio do~ danos pessoalmente so(~Jdos 

pelos c:on!:>umidore.·s) 7 nrJma atl<:wt;:u,;:-:·~(J dt)-::; esqr.H::I'Il<';\~;) 

ele clas's action do sisb~nH:'\ norte amer~icano ao-::> 

princ(pios da civil law, com particular atençio 

~s garantias constitucionais do contr~aditdrio e 

da ampla clf::·P<:.·sa .. Pan .. , tanto~ ao lado d(·:~ r"egJ ... as 

de comret&rl~ia, da interven;Ro se~pre necess~ria 

do Ministério P~blico, de normas que possibili

tem a ampla divrJ1SH\t:â!:. d<.' dG.'mancla, pan:t fac:ult;·,u'· 

aos intdressados a interven~io no processo~ pre~ 

vi-se q~e a sentença de proc:edênci~ seja conde

rratdria mas gen~ri·ca, limitando-se a fixar a 

responsabilidade do réu pelos danos causados. 

Ards sua ampla d.ivulsaç:io, caberá ~s vrtima~ ou 

a seus herdeiros, a trtulo indi.vidual, proceder 

~ liquida;io da senten~a, diretamente ou pelas 

enticlade.•s; legitimacl<::\St~ cabendo·~lhes prDvt:-1.1~, t~{cl 

• 

Agosto de 1989 
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Ao T ítrJl o III. ·f0r"alll o·fé.•J~ec: i das di vei"Sas e-mendiH; 
I 

PELA R LT.JElÇiiO 

EMENDA N~ 56 

que ;;.em persona1icladc·~ jurídica~', por nHo S<~l" pÕssívr.~l ~\ entidc\de 

J~eitos e interesses. 

Recorde-sey para citar dois exemplos Bf)ertaG, que 

o condo~{nio~ o espdlic e L massa falida tampouco ~lspftem de per-

cessualmente. Nada lmped~ assi~ que a lei recor1t1e~a a determina-

das entidades a faculdade excepcional de postular a Juízo, em no-

me Pl"dprio ou alheio. 

habeas 

PELA REJE!CÃO 

EMENDA N9 57 

iniciativa suprimir o direito ao 

,1uando 0 arquivo ou banco de dados p~rtençer a 
data t ,.... 

pes
·:.; ..... I 

so;:U'.> ou entid<:\dP-!l> de diJ~eit:o Pl"iVi:\d<J .. 

Ainda que a nor·n1a nio estivesse expr~ssa ~o tex-

inciso LXXlir 

assl~9t.U''a_ o cliJ"E-it:c.? ao habe:.·as dat<:\ (;I'Htndo o J"'c-g·i-::;tJ''O ~·m b<:HII::o Clc 

~ .. , .. ~· -.~ ......... ' 
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·Obviam~nte~ as entidadEs visadas pela norma sio 

aquela$ que, embora pertencendo a particulares~ tim por finalida-

de mante1'" à disposiç;ão do,s associ<:l.dos 01.1 int'"-·re_ssados infonllaç::Oe.s 

.sobre a vida ECOt1Ô~tll"co-··t"ltH\n.ceil".a de con~a.l_midtwes, --rfotadanH:-~ntt'" 

aqu.eles. que l'"&COI'"I....-~m ao CJ'"ed iál'" i_o .. T!'"at;~-Stc.', pois, de banco de 

d~dos d• car,ter p~blico para os fins constitucionais~ nio caben-

do qualquer restriç;io ao 1 ivre direito de recurso ~s vias judi-

ciais competentesM 

PELA REJEIÇÃO 

EMENDA 58 

Pretende a emenda atribuir ~ Just i_ç;a. Feder~l 

competincia para dirimir toda e qualquet'" 

Cabe aqui lembrar que a competincla da ,J11stiç:a 

Fedend está enunciada, de f_Ot'"ma ta~<<--:d:iva~ no tu~üo d<:\ Lei Maio1'" 

(at"t" :1.09), n~\o--Sendo dado_à le_l ot'"dinár-ia amPliá-la .. 

PELA REJEIÇ!IO 

EMENDA 60 

Pretende-se limitar a6 Ministério Pdblico Fede-

ral a 1.<.;:-git im~:\ç:ão p;u·a _propor deman~a visando a compcd ir o P_oQ_er 

Agosto de 1989 
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Público a vedai'" a produ.r;ãr.l 01.1 COillE"t'"C í<:d izaç;ão de::' bem Cl.ljo consumo 

se revele nocivo à sa•.1de 01.1 à incolumidade p_essoal~ Ine~{istem r-a-

zões Plaus{Veis cat~azes de Justificar tal n~stt .. iç:t\o .. A jusi:it'ic:a-· 

PELA APROVAÇIIO 

EMENDA 59 

pretende suprimir a parte final do parcigrat'o únicu do artigo ~3 

do Pl'"oJeto .. De t'<:d:o~ é rrtelho!'" que S€~ Sl.lSte a e>(t:'cuç:ão de impor-

tine ia destinada ·a terceiros enquanto os verdadeiros lEsados nio 

tenham sido satisfeitos dos seus Cl'"&ditos. Pela .aprovaçgo. 

A emenda substitut iva-n9 i e o ProJeto de Lei d6 

Sen~do n9 1/89~ por t~rem abra119inci~ m~ior do que os ~{tulos ora 

Pelas razSes expostas~ opinamo~ pela aprova~Uo 

do Projeto na parte relativa aos Trttilos-II e III, com reJ~iç:lo 

54, 55~ 56, 57, 58 e.' 60 aprovaç:ão da emenda nQ 59 e apl'"ovaç'ão 

parcial das emendas nqs 39, 40, 41 e 50. 

III-RELAT6niO PARCIAL 

Sobr~ o Título IV dÓ Proj~to L~i do S~ 
nado nQ 97, de 1989, que dispõe subre 
a proteção do consumidor e dá outras 

providências. 

RELATOR: Sanador Afonso Sancho 

Nos termos do artigo 389, inciso IV, do -Regimento 

Iç.terno, na qualidade de Relator Parcial do Projeto de Lei do 
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Se.nad.P_ nº 97, de 1989, cumpre-.no's -~preciar o título IV da inicia

tiva que Y,e_r.sa _sob,re def~~s_a __ do _consumidor,. 

Conforme ~xplicitado pe~o,pró~rio au~or de propc:... 

siç.ão em sua justificação, o PLS. 97/89 cons.iste numa rgprodução, 

scib forma de projeto d~ Lei, ~o anteprojeto elaborado ·pela cçmis

sl3o de juristas çqns__t_~_tuid.a _pelo CNOC com a finalidade çle elabo

rar um Código Nacional de Defesa do Consumidor. 

·oo mesmo-modp, serviu de r~f~renc~~~- básico para o 

autor o preceito constitucion.a,l. ~ue inscr~veu .entre.O? . Ri.r_~_i.t~s 

indi~iduais e çoletivos a garantia de q~e o Est~do ªss~gurar4 a 

defesa do consumidor. 

p·ara tanto;· o artigo 48 do Ato das Disposições Tp_r:c 

sit6ri~$ deterro~~ou q~e~p. Congres~o ~acio~al, no-prazo ~e 12Q_dias, 

el8.borasse um c_ódigo de defesa do c_o.nsu_midqr, com vistas a_ do

tar o ordenamento jurídico de. normas materiais cuja funç~o se

ria_ass~gurar a efetiy? impl~m~~taç~o do preceito constitucional. 

CompleiJl~ntan_do ~sta vpnt_ade_ -~XP-!-'es__~_a no texto da 

Constituição-Federal, a Organizaç5o das Naçôes_Un1das, atrav~s da 

Resolução ONU/39"/048/85 reco-menda_ ao_s- go-verno-s o e_s_tabeleci~_ento 

e a manutenção de uma .t,nfrS:.;.~strutut"a _açl_~quada ~ formulação, apl2_ 

cação e vigilâocia do n.mc_iç__~~Q:,enLo -~as polític:9s _d_e fJfOteção ao 

consumi_dor. 

As gra11dos trar1srur1nnçcres ocorridos ncs ~~onnmins 

ocidentais nos Gltimos cinqaent~ anos implicaram a formulação de 

pblíticas de consumo ~-a preocupaqão governamental em disciplinar 

as relações no ãmbito_da matéria, ~ que! em dltima análise, tem 

se traduzido, na promulgação de leis ~e, defesa~ e _proteção dd consu 

midor. 

Agosto de 1989 
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Se~sfvel a estas transformações, o Congresso, ~a-

cional ao abrir a dlsc_usSão da matljtia, fortalece- o re-conhecimen

to da prémente_necessidade de ordenamento das relaçaes de consDmo, 

a partir das novas interfaces da economia dS mercaDo, do reconhe

cimento dos direitos do consumidor e da legalidade de suas asso

ci.ações civis. A tutela' do Estado,- no sentido de ga·rant~r~ e$tas 

direitos, o§ plenamente justificada pelo fato de ,ser o, c-on,õunridor 

a parte mais frágil nas relações de consumo. 

Dentro deste contexto e, uma vez observado o cará

ter democrdtico e a legitimidade da p~oposta dos juristas, ampla

mente valida-da pelos diversos setores da sociedade civil,_ o PLS. 

97/89, encampou-lhe· o.modêlo de ordename-nto legal, visando ___ a otimiza 

ção dos recursos e.contlmicos dos con_s_umidores, ao mesmb tempo e-m 

que se estimula a cons~c·ução de metas de pi'oduç~o satisfatórias. 

Em seu sonjunto, a propOsta considera padtõés'tã-

zoáv~is de funcionarn~nto_ das relações de consumo~ método_$ àdeq-UE_ 

dos de dlslrlbuiç_tlo, ace·ss:o· a_s informações de ccúnercializ'ação e 

pr_oteção contra práticas abus-ivas, ~nfim ,· todo um ·leque har-monio

so de iniciativas capaz de lançar as_relaç~es de consumo num 

contexto de modernidade. 

Vale r'3ssa_ltar queao referido projeto d~ lei 

foram apensados o PLS.01, d~ autoria do nobre Senador -Ronan Tito 

e um Substitutivo do Senador Carlos de Carli, os quais_s:erão (;bj~ 

to da devida apreciiação no Pai9cer do Relator Geral. 

Isto posto, .cabe-nos, na forma regimental, passar· a 

reldtar o litulo IV, cujo objoLo é a cr;aç~o dn Fundação Institu

to Nacional do Consumo, em-substituição ao ConseJho Nacional de 

-Defesa do Consumidor ..., ·CNOC. 
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A este t_ít.ulo _n~o _fora_m apresentad_a_s· emendas, tendo 

sido a 'questão estudada _apenas qo· §mbilo. do flela_tor-P;ncial 

optou pelu sua supressão. 

,que _ . 

A exp_eri~ncia de outros pa_ises que adotaram proce

dimento ,normativo similar com_ v~stas ao o..r;denamentq das . :çela,Ç_õe._s 

de .consumo t_em_ reit_erad_o o ·qcer.to Ço_s _mo.del_o_~.- d~sc::.~.r~J~a~i-~~~-qores, 

onde a tutela do EstaQ9 _é l_ocal.i:z;_ada prefe"r~nc:__ialmente nq -~mb,i~o 

municipal, realizando-se o.mals próximo possível do cidadão. 

Esta de_s_centrali_z _ _açi3o, através da l)aturezÇI., _l,o.c_·B:1i

zada no exercício .tutelar do E;.tê!do, medi~~_te os JuizÇJ.do$_ _de ~e

quenas Causa's e a intermediação dos próprios PROCüN 's, CODECDN 1 s _, 
- -

CEDECON's e _demais. a_~sociaçõ~_s c).vAs qe de(esa do __ s_on5u_midor, foi 

a linha mestra que deu sustentação à concep,ão do modelo brasi-

leiro,. 

Assim sendo, a criação da Funda~ão Instituto Necio-

nal do ConsJJmo Con?ist~ numa i'nç:o12rência inace~j-á_v~l, ad~mais de 

t12r sido inserida ~ revelia das bases consultadas _quando da ela

boração do anteprojeto, conforme ficow r~gistrado dL:Jranbl -D Con

gr~sso de Defesa_do Consumido_:r_,_ realizado em S~o Paülo,_ em· nov~m

bro de 1988, onde _a idéia mereceu o repódio de diversos segmentos 

da sociedade civi~. 

O outro aspecto a consider~r diz _r_e_êp_e_ito à ~ndes~ 

jável tendência do legislador brasileiro·-em_cr_iar estrut_uras_ fi&l. 

·c as como a_l t e_rna t iv_a_s d~ v.iab iJiz aç~_o .. de idé_ia,~ ,_ -~up 1 i c ando, p~ ur2,_ 

lizando e ___ superpondo_ estrutu_ras _çom_ r~sultados cq~nflitante~s.-.. na 

operacionalização; int rement.Q _ d.e gastos púb li co's, des_perd íc i o d!2 

r&cursos.e desgaste institucional junto à opinião pGblica. 
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A ~strutura atual·, tendo o CNDC como órgão cohsul-

tivo do sistema, pode atender perfeitalilente.bem aos anseios da 

sociedade, cuja evolução de~erá implicar o crescimento ~ada .. vez 

mais si_gnificativo das orga-nizações inforinais como instrumenta d~J 

defesa do consumidor, já que é dever-do cidadão e direito do ser 

humano eX-igir o que lhe -é devida, quer pelos g-ov~rna~r; ··qu-er pelos 

produtores, comerciantes e prestadores de serviços. 

O Sistema de Defesa do Consumidor dever~ se compor 

de acordo com a sua concepção atual, qual seja: PROCON, CODECON, 

CEDECON ou --qU-alquer OUtra sigla que voe_nha a adotar· o organismo es- -

tadual de orientação-e defesa do consumidor, Deleg~cias do Consu-

mido.r_, Promotorias _de J_u$tlça Especi-alizada e o Juizado de Peque-

nas Causas-. 

Visando preservar o caráter sistêmico do modelo, se .-
~á mantido, a nivel de drgão consultivo, o·;conselho Nacional de 

Defesa do tonsumidor, cujo principal instru~ento de trabalho será 

a pedagogia_social de conscientização do-consumidor e tam~ªm do 

tit_uli3r dus hens e serviç.os. 

A principal vantagem deste modelo consiste na e~imi 

nação_ da tendência ao _incremento da burocracia e na manutenção da 

ló_gica interna do_ próprio anteprojeto_ do CNDC, onde a descentra

lização ~ o esteio .mais iffiportonte da acesso do cidadão à tutela 

do Estado. 

Pela SUPRESSf10 DO TÍTULO IV, r~rtumera-ndÜ--se, os de-

mais. 
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Ante o exposto,' opinamos. pela aprovaçi'\o·do PLS 97/&9,' · 

com a supressão'lntegral do TÍTULO IV. 

AFONSO SANCHO 

I 

IV-RELATÓRIO PARCIAL 

Relator 

Agosto de 1989 

Sobre o Título V do Projeló -de Lei 
.do .. Senado no 97, .de 1989,, que .. disP,ôe, sobr-e 

a proteção do consumidor e dá outras pr,o"i 
dênCias. 

. . 

RELATOR: Senador MAURO BORGES 

O presente ProJeto de Lei tem suas rqízes · his't6'rfc'ás 

calcadas na necessidade de atendimento a çiisposÚivci · 'éonstúúúórial 

que prevê, nos t'ermos do art.59', ·inciso _xxi<II, art. '17o,' in·cisb' v ·e 
' . 

art. 48 de suas disposições transitórias, a responsabilidade d6 Eita 

do no estabelecimento de normas de proteção e defesa do cons_umidor. 

Neste sentido, o Conselho Nacionàl de Defesa do·cor\s_t,é 

midor-CNDC, órgão do Ministério da JustiC~. deliberou constituir_ Co 

missão Especial para a redação de um anteprojeto de Código· Nacional 

de Defesa do Consumidor .. O ante_projeto, _elaborado pelos eminentes j_t,é 

ristes Prof•. Ada Pelleg~ini Grinover, Dr. José Geraldo Brltto FilE_ 

meno, Dr. Daniel Ro_berto Frink, Des. KazuoWatanabe e Prof. Zelmo 

Oenâre', teve sua co.ncepçã"o formali"zada a partir de. sugestõés e exerc.!. 
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cios .críticos colhidos Junt.o aos dif~rentas .. setores. da sociedade ci 
' ' . 

vil, mais intensamente, junto aos órg.ão>; de· represtwtuç.Do,. emPJ;'esi'. 

rial, às associaçaes civis de consumidores, aos PROCON's, CODECON's 

e CEOECON's e aos órgãos e entidades encarregados da 

e controle das relações de consumo no'Brasil. 

fiscalização 

Um dos objetivos principais do. trabalho realizado con~ 

tituiu na elevação dos padrões de satisfaç~o das relações de. cansu 

mo, mediante a sua prévia normatização, tendo em vista a melhoria da 

qualidade de vida dos. cidadãos. 

Foi o anteprojeto elaborado pela Comissão constituída 

.pelo CNDC que serviu de base ao PLS 97/.89, que buscou transformá-lo em 

Projeto' de' Lei; ·acrescendo-lh'e algumas· con·tribuiçôes, visando o apeE_ 

'feiçoamento das relàÇaés de' ~onsumo. 

Assim, na fo~ma regimental, cumpre-nos relatar o Tit~ 

lo V,, do· PLS 97/$9, que trata· das Disposições FinaiS. Nele, procura.:-

-se aperfeiçoar a legislação atualmente . . ' ... ' . . '-.'' 
em vigo~ em face da nova 

reali.da.d.e. red~sen,h,ad,a ~ partir do. c,6digo dq Consumidor, com ~nfase 

especial à lei nQ 7.347, qe 1985, que disciplina a ação civil públ! 
' . ' . - ' 

ca para a proteção de interesses di fusos e 8gora coletivos do consumi 

dor. 

Ao titulo ora examinado foram oferecidés 02(duas). 

emendas. que receberam os. se~uintes pareceres: 

Emenda no 6.1 

Visa esta emenda conferir uma nova redaç~o ao artigo 

108, estabelecendo um prazo de 45 dias para que o mer.cado poss·a se· 

adaptar às modificaç~es introduzidas pelo PLS 97/il9,de modo a resgua!:_ 

dar os interesses dos diferentes agentes económicos e prevenir qua~ 

to aos possíveis transtornos decorrentes destas alteraçBes, formali 
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zando, para tanto, um períÇJdo de carência. Téndo em vistp. a~ cara~t~ 

rísticas inerentes_ oo pro'ccsso proúutivof a elasticidade tempornl da 

distribuição e circulação das mercadorias e a neC'e~~ida,de dese ass.f 

gurar que 18S partes iotegrantes absorvam os nbV_QS prqcedi!nentos COf!l__ um 

mínimo de traumas,_ somos pela aprovação. 

Emenda, no 62 

A intenção do prbpone,nte ao sugerir a inclusão da, eme!l 

da no 62 foi a de garantir aos produtores o pleno direito de come.r. 

c.ialização dos seus produtos, ainda que na ausência de algumas esp"

ci ficações iritrodtJzidas pela projeto em pauta, desde que a colocação 

nos segmentcis atac~do e varejo tenha.sido anterior A promulgação da 

presente lei. 

Tal iniciativa foi adotada leVando-se em contª, os pr~ 

zos tradicionais de.realizaçãn das vendas que fatalmente iriam , _r! 

cair sobre os segmentos dé diStribuição(ataca,do e varejo)' num prime,i,. 

ro momento, mas que, posterlo~mente,. seriam transferidos_ao setor 

produtivo, através do direito_ de regresso contemp~ª-q_o P?lO próprio 

projeto, e resulta r num indesejável .desgaste de imagem e daSJel_açõ<:~. 

lnter-setoriais., 

Pela aprovação, ~om a seguinte redaçlo;, 

Art. - As disposições da prpsente,lel n~o 

aplicam aos produtos·coloça~os em circulação antes da sua entrada 

em vigor. 

Ante o expostó, op_irtamos pela aprovação do Projeto na 

parte relativa ao TÍTULO' V com as. alterações sugeridas pelas emendas 

n061 e 62. 

MAURO BORGES 

,·~ Relator J . . ~'-\ 
;, . 

Publicado no DCN (Seção ~I), de 10-08-89 

oentro Gráfico do Senado Federal - BrasWa - DF 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO, XLIV -SUPLEMENTO "A" AO DCNI"'•96 SABAD0,12 DE AGOSTO DE 1989 BRASIUA-DF 

SENADO FEDERAL 
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através do 
Requerimento n9 10, de 1989, destinada a apurar as 
denúncias sobre a devastação da Hiléia Amazônica 

e a participação estrangeira nessas denúncias 

Ata da 12• Reunião, realizada em 20 de junho de 1989 
Ata da 13• Reunião, realizada em 27 de junho de 1989 

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar 
os conflitos de terra existentes no País 

Ata da 5• Reúnião, realizada em 21 de junho de 1989 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO 

Nilo Coelho, presentes os Senhores Senado
res Leopoldo Peres (Prestdente), Jarbas Passa

-rinbo (Relator), Mário Maia, Ronaldo Aragão 
Oiada através do Requerimento n"' 10, e Nal;>or Júnior, reún~-se a Comissão Parla-

de 1989, destinada a apurar as denúndas men~r de Inquérito, destinada a apurar as de-
sobre a devastação da HHéia amazónica núr'icia5 sobre a devastação da Hiléia amazô-
e a participação estrangeira nessas de- nlca e a partidpação estrangeira nessas de
núncias. ----- núncias. Deixam de comparecer, por motivo 

1~ Reunião, realizada 
em 20 de junho de 1989 

Aos vinte dias do rnês de junho do ano 
de mil novecentos e oitenta e nove, às dez 
horas e dez minutos, na SaJa 02, aJa Senador 

justifiCado, os Senhores Senadores Al_uizio Be~ 
zerra, Odacir Soares, Teot6nio Vilela Filho e 
Edison Lobão. 

Havendo número regimental, o Senhor Pre~ 
sidente_declara abertos os trabalhos da Cernis~ 
são e solicita seja dispenSada a leitura da Ata 

da re_união anterior que, logo após, foi conside
rada aprovada. 

A seguir, convida o Dr. Emeleocípeo Bote~ 
Jho de Andrade, Chefe do Centro de Pesquisa 
Agropecuária do Trópico Úmido, para tomar 
assento à Mesa. 

Com a pa1avra o Senhor Senador Jarbas 
Passarinho informa ao Dr. Emeleocfpeo que 
os trabalhos da Comissáo foram divididos erri 
três fases, sendo que a primeira foi chegar 
a números confiáveis relativos à área já des
matada da floresta amazônica. Solicita ao de
poente, dentro do questionamento exposto, 
que preste algumas informaçOes à Comissão. 
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Com a palavra, o depoente inicia sua expla
nação tecendo algumas considerações sobre 
as áreas de abrangência do CepatJ.J, enfati
zando que é favorável a uma ocupação orde
nada na Amazônia, sendo posslveJ a cri8.ção 
d~ áreas biol6glcas, áreas de preservação, 
áreas indígenas e áreas extrativistas. 

Prosseguindo, passa-se à fase interpelat6ria, 
quando usam da palavra, pela ordem, o_s Se
nhores Senadores Nabo r Júnior, Leopoldo Pe
res e Mário Maia. 

Assume a Presidência o ·senhor. Sei-la dOr 
Nabor Júnior. · · 

Finalizando, faz uso da palavra, para inter
pelar o depoente, o Senhor Senadof Jarbas 
Passarinho. Solicita:, ainda, a prorrogação do 
prazo final da Comissão. _ 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Sena
dor Leopoldo Peres reassume a Presidência, 
agradece a presença do Dr. Emeleocípeo e 
encerra os trabalhos às doze horas e quarenta 
minutos e, para constar, eu, José AugUsto Pa
nisset Santana, Assistente da ComissãO, lavrei 
a presente Ata, que lida e· aprovada será assi
nada pelo Senhor Presidente e irá à publicação 
juntamente com o apanhamentotaquigráflco. 

ANEXO A ATA DA 1 2• REliflfÂO DA 
COMissAOPARLAMEIYTAR DElNQUÉ-. 
R11V, CRIADA AmA VÉS DO REQC/ERI-
MENTO N• 10, DE 1989, DES7JN.ÁDA 
A APURAR AS DENÚNCIAS SOBRE A 
DEVASTAÇ.ÍO DA fjiiÉIA AMAZÓNIOI 
E A PARTICIPAÇAO ESTRANGEIRA 
NESSAS DEN{/NC/AS, DESTINADA A 
OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. E!>fE, 
LEOC!PEO BOTELHO DE ANDRÁDE, 
CHEFE DO CEIYTRO DE PESQUISA 
AGROPECaAi?fA DO TRÓPICO tíMIDO. 
QUE SE PUBUOI COMA DEVIDA AU
TORIZ<\Ç.ÍO DO SENHOR PRESIDEN
TE DA COMISSÃO. . 

Presidente: Senador Leopoldo Peres 
Relator: Senador Jarbas Passarinho 

O SR. PRESIDENTE·(Leopoldo Petes) -. 
Havendo número regimental, declaro ·aberta 
a reunião. 

Concedo a palavra ao nobre Relator, Sena
dor Jarbas Passarinho. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Dr. Emeleocípeo, 
talvez tenha chegado ao Sr. a informaçáo de 
como estamos trabalhando. Nós fiZemos aqui 
na CPI três fases: a primeira fase foi para discu
tirm:;s um número que fosse aceitável relativa
mente à áréa já desmatada da floresta amazó
nica, porque os números são realmente con
traditórios e a pressão externa é muito grande, 
muito violenta, existe hoje, eu já posso chamar, 
urna histeria internacional com relação ao des
matarnento da Amazônia. 

Agora mesmo, por exemplo, aparece essa 
informação do desrnatamento realizado em 
1988; pelo Dr. AJberto Setzer e esSe escândalo 
de 12 milhões de hectares queimados, etc., 
em primeiro lugar não foram todos na floresta, 
40% foram na floresta, o resto é na áreas de 

queima tradicional, histórica, que se faz aí no da Embrapa e do Cepatu, é uma satisfação 
cerrado, inclusive para fazer agricultura. ter recebido o convite e esperamos poder con-

E chegamos já a um número que é confiá- tribuir de algwna forma com- ãfgumas infor· 
vel, um relatório preliminar que a Comissão mações do nosso depoimento, depois de sa-
já provou que é por uniC!ade e agora chega- ber que passaram por aqui pessoas de tão 
mos na parte que no~ parece a mais nobre, grande eminência na agropécuária brasileira, 
que e CP~ que é_ estudar urna forma de fazer como o Dr. Paulo AJvirn, ao qual nós respei· 
balanço dos diversos tipos de ocupação da tarnos muito; eu não sei se nós podemos con-
Amazônia, quer dizer, desde a forma colonial bibuir tanto. 
até o Polarnazônia que, posteriormente, foi Esse aSSunto para nós é muito polêrnico, 
aqui obje_tcu:le uma palestra do Dr.~ Caiate, assunto da Amazônia, ele é polêrnico, ele é 
que foi seu superintendente muitos anos. Nós delicado e contraditório, e por isso nós gosta-
preferimos chamá-lo, a respeito do prossegui- riamos apenas de nos ater aos aspectos pura-
meritO da Sudam nesse campo. mente técnicos. Todavia, dentro desse aspec· 

Ele mostrou que o Polamazônia foi desati- to técnico, nós temos alguns posicionamentos 
vado, e, no período em que foi de_sativado, com relaÇão a essa questão que se propala 

_ que foi a partir de 1985 até agora, l)ão houve tanto, que é a da d~astaçãC?_ da ~azônia. 
-nertfiUrna diretriz nacional para a ocupaç-âo Nós temos uma crença, dentro do nosso 
da Amazônia. Ele fez um plano na Sudam Centro,junto com 0 corpo técnico dos pesqui-
e até mandou, Sr. Presidente, esse plano para sadores, de que em toda essa propalada situa-
cá, que eu vou entregar também à Comissão; ção que 0 Senador colocou de histeria, nós 
era um plano não aprovado pelo Minlstério acreditamos que exista, envolvido nisso,,rnuita 
do Interior. ·· _ema(:ão, muita desinformação, ·Inclusive téc-
- Bem, então, nós vlmos aqui, por exemplo, nica, a respeito das funções do ecossistema 
a passagem do Dr. Alvim, que falou muito amazónico para 0 mundo. Acredito que indu-
sobre as diversas vocações que a Amazônia sive tenham passado aqui pessoas que devem 
pode ter. EJe é um homem polémico, a forma- ter comentado ou dado o seu depoimento 
ção dele é_ _normalmente de -fazer um desafio a respeito desses aspectos técnicos corno o 
e falou sobre várias paJ:tes dessa nova investi- pulmão do mundo, 0 efeito _estufa e, mais re-
gação, e uma delas foi exatamente sobre cu!- centemente, 0 transporte de calor da região 
turas que poderiam haver na Amazônia com amazônica para as regiões mais temperadas. 
ê>ãto, como, por exemplo, a cultura do dendê, Seria urna espécie assim de Amazônia fundo-

- a seringueira cultivada, a heveacultura e o ca- nando como_ um fornecedor de calor para o 
cau, particulamente falando nessas três espé- mundo. 
cies, mas nós esperamos o Cepatu, e quando 
pedimos ao Cepatu para vir aqui é porque Então, eu aáedito que nesse caso, por 
para nós é urna otgãnizaç~o fundamental para exemplo, de pUlmão do mundo, o Dr. Paulo 
nos dizer alguma _coisa sobre isso, qual tem Alvim deve ter dito que isso é uma falácia 
sido 0 caminho, quais têm sido as frustrações, e consegue provar, isso não é verdade, isso 
por exerriplo, no problema da agropecuária, é uma falácia. No que tange, por exemplo 
na formação de pastagem, 0 que aconteceu ao efeito estufa, não ·_existe nada de provado 
no_ começo e. depois. Ao que parece, houve a respeito de que à floresta amazônica possa 

-regressão do capirn-colonião, e 0 pessoal teve contribuir com grande quantidade de gás car-
que se refugiar no braquiária. Essa sua expe- bônico a fim de ocorrer aumento na ternpe-
riência de um centro tróplco importante, corno ratura. 
é o Cepatu, era para nós termos urna idéia No caso da pesquisa do Dr. Molion, com 
das diversas vocações naturais da flotesta relaçij.o ao tranSporte de energia, esse, sim, 

- amazónica. - até agora não há nenhuma contestação técni-
0 seu campo é agropecuária, nós não va- co-dentifica capaz de contestá-lo. Nesse caso 

mos falar sobre m[neração no seu campo, acredito que haveria bastante verdade nesse 
mas no campo de agropecuária, por exemplo, ponto. 

- quais as áreas da Amaz.ônia que, no entender Agora, de quaJquer forma, nós acreditamos 
do Cepatu, podem ser utilizadas quer para a também que isso que está aconte.cendo é 
agricultura, quer para a pecuária, quer para bom, é bom porque de repente toda a corou-
a combinação de ambos? Qual é a área da nidadebrasileiraetodaacornunidadeintema-
Amazônia que poderia fazer-se nela a silvicul- cional se volta e se preocupa, e isso nós acha-
tura natural? Qual a área da Amazônia que mos que é bom e, de repente, nós estamos 
se poderia fazer consórcio de espécimes vege- aqui a debater essa questão. 
tais que podem ser até florâneas, mas que Eu, particularmente, sou, antes de tudo pre-
pudessem ser adaptadas à região? Então, é servacionista; o nosso Centro tem um grande 
isso que praticamente gostaríamos que, com respeito e pensa assim. Todavia nós achamos 
asuaexperiência,V.S'pudessedarumainfor- que, nesse contexto geral da ocupaçãO· da: 
mação à Comissão. Amazôriia há alguém que· já deve ter dito ~so 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo_ Peres)
Concedo a -palavra aó Dr. Emeleocípeo Bote· 
lho de Andrade, do Cepatu, por 50 minutos. 

O SR. EME!_EOOPEO BOTELHO DE AN
DRADE-Ses. Senadores, bom dia, para nós, 

aqui, e eu acho que não custa repetir: existem 
três escolas que pensam em ocUpação da 
Amazônia. Existe uma e~cola que acha que 
nós devemos fechar tuáo, fazer urna cerca_,_ 
e que a Amazônia seja um laboratório ou um 
santuário e que nós devemos estudar o que 
não conhecemos na Amazônia; nós ainda não 
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temos condições de explorá-la de modo efi
dente. Existe wna outra escola que nós cha
mariamos de a escola dos ecologlsta_s ortodo
xos. Existe a outra, que· seria a escola que 
nós podemos chamar, eu preferia não usar 
esse termo muito pesado, de devastaclonistas. 
/'1\as há aqueles que acham que nós devemos 
explorar de qua1quer forma e urgentemente, 
a fim de ocupar os espaços da Amazônia, e 
de quaJquer forma. Em face da dificuldade 
da mão-de-obra na região, em face da facili
dade de se ocupar grandes espaços, a pecuá
ria seria a melhor solução e com ela se embar
cou nesse programa de exploraçao da floresta 
para transformá-la em pastagem. Nós tivemos 
prejuízos muito grandes com esse tipo de pro
grama 

Agora, existe uma outra escola que nós cha
mariamos assim a do meio, a mediana. Os 
Chineses dizem que a sabedoria está no meio. 
Nós a chamaríamos de escola agronómica, 
o agronomista; é aquela que diz que nós pode
mos explorar a Amazônia desde que com téc
nica, com o conhecimento e com o sistema 
de produção adequado, que tem uma susten
tabilldade econômic:a, agronómica e social. 

Essa é uma tarefa difícil, árdua. Mas nós 
achamos que esse é um desafio para a Embra
pa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária. Todos os problemas têm que ser resol
vidos ao nível de conhecimento, ao nível da 
ciência, ao nível da tecnologia. Então esse é 
um desafio da Embrapa, e nós aceitamos esse 
desafio. 

Eu gostaria de lembrar aos Srs. que no pro
cesso de conhecimento da Amazônia, princi
palmente na área da agropecuária, digamos 
assim, e das ciêndas afins, nós podemos mar
car, nós podemos colocar alguma fase nessa 
linha de conhecimento. Inicia-se em 1988 
com a fundação do Museu Emflio Goeldi, mui
to mais voltado para o estudo da botânica, 
uma vez que anteriormente nós podemos di
zer que há uma grande contribuição de dentis
tas que visitaram a região e deixaram relatórios 
famosos como o Humbolt, Wallace, Bates, en
fim uma série de pesquisadores que estão 
com os seus registras feitos nas nossas blbllo
tecas e no mundo inteiro e que são uma cons
tribuição ao .conhecimento da Região Amazó
nica. Mas, oficialmente, se estabelece_ como 
instituição públlca a criação do Museu Emilio 
Goeldi com os estudos de Botânica, principal
mente com a contribuição fantástica, mas, co
rno _eu diria, assim uma era correlata, muito 
importante. Mas o marco fundamental em 
pesquisa da agropecuária na Região Amazó
nica foi evidentemente, sem dúvida alguma, 
a criação do Instituto Agronómico do Norte, 
em 1939, que teve como fundamento básico 
o ft:acasso da exploração em Fordlância, em 
Belterra, a tentativa de estabelecerem os culti
vos racionais de seringueira. A partir daí, o 
Presidente Getúlio Vargas cria o Instituto Agro
nômico do Norte, cuja função era desenvolver 
tecnologia e conhedmento para a produção 
e exploração da seringueira em moldes racio
nais de terras fumes da Amazônia e aproveita· 
menta das várzeas ricas em sedimentos para 
a produção de alimentos. 

Esse me parece um marco básico da pes
quisa agropecuária na região. Em 1945 surge 
a necessidade de se formar os técnicos da 
.3m8Zônia e é Criada a Escola· de Agronomia 
da Amazônia. Em 1952 é criado o INPA, por 
causa daquela pressão da Hi1éia Amazónica 
que já vinha se arrastando com os países vizi· 
nhos, querendo formar um instituto,. e aí se 
forma toda uma serie de institutos que vão 
tentando compor e, digamos assim, tomar um 
pouco mais nítida essa radiografia, digamos 
assim, do conhecimento da região. E em pas
sos seguintes são criadas outras instituições, 
como, por exemplo, o IPAOC, que é o Instituto 
de Pesquisa da Amazônia Ocidental em Ma
naus. Depois vêm as universidades~_ 

Na década de 60 há uma parada muito 
gr:ande, digamos assim, na pesquisa agrope
cuária brasileira e arnazônica, por extensão, 
mas são criadas a1gurnas empresas particu
lares que dão alguma contribuição como a 
BRUMASA. a BEMPASA. aJARI, enfim, empre· 
sas particulares que, na tentativa de _explorar 
racionalmente a amazônia, também desenvol
vem pesquisas e contribuem de alguma for
ma. 

Essa, nós diríamos, seria a primeira fase 
da agropecuária, do conhecimento da pecuá
ria na região. 

Em 1970, o Governo brasileiro, preocupado 
com a situação da aprogecuária brasileira, per

-cebem que, embora o Brasil sendo wn País 
essencialmente agrícola, o desempenho da 
agricultura era muito ruiffi, dado o que havia 
de desafio, quer dizer, que o Brasil estava ven
cendo os desafios e era necessário que se 
ativasse essa agricultura, que se transformasse 
essa agriCultura em moldes mais modernos, 
ou seja, que se dinamizasse a agricultura. 

Nos exames que foram feitos através de 
análises profundas, a nível do Ministério_ do 
Planejamento e Ministério da Agricultura, prin
cipalmente, verificou-se_ que o acervo de co
nhecimento tecnológico que se concebia ou 
se achava que haveria na época não havia, 
tanto que foi anteriormente Criada a Abicar, 
porque se achava que esse acervo de conheci
mentos existia e que era preciso criar assis
tência técnica e a extensão rural. Ela foi criada, 
mas não respondeu. E, numa última instância, 
verificou-se que, na verdade, estava carente 
o País de tecnologia modema; precisava-se 
modernizar a agricultura. 

--Com lsS:o, em 1972, o Governo foi aconse-
lhado a criar a Embrapa, a ErriPresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária, cujo objetivo bási
co era justamente gerar tecnologia para mo
dernizar a agriOJ!tura em todos os níveis. Havia 
bastante recursos, principalmente recursos 
externos, via Bird, que fof o nosso principal 
financiador a rúvel internacional, e os recursos 
nacionais, que eram via Tesouro Nacional. 

A Embrapa foi criada nos moldes mais mo
demos de uma empresa. Utilizou-se a expe
riência internacional para a sua filosofia de 
pesquisas. 

Para os Srs. que não c.onhecem - o Sena
dor Jarbas Passarinho acredito que conheça 
mais detalhes, porque participou muito dos 

debates no Cepatu- vou fazer uma pequena 
consideração sobre a Ernbrapa. 

A ·Embrapa foi criada com a filosofia e a 
experiêli.ciâ internacional pata a faixa tropical .. 
Os países· do 1 ~ mundo, preocupados com 
a expansão e com a agricultura na fajxa tropi· 
cal, criaram vários institutos internacionais, cu
ja filosofia era que recursos humanos, fman
ceiros e materiais fossem alocados para estu· 
dar produtos. Achavam que assim, alocando· 
se recursos financeiros e principalmente hu
manos de alta competência para estudar pro
-dutos _definidos de importância para os trópi
cos, se conseguiria maior eftciência. E assim 
foi feito, 

Críou~se; por exemplo, o Cinete, que é o 
Centro lhtemacional do Melhoramento do Mi· 
lho e do Trigo, no México. Esse centro desen
volveu tecnologias fantástic:as._Hoje, por exem
plo, o Projeto Puebla, no México, é alguma 
coisa de muito importante para esse_ Centro. 

No ano de 1971, inclusive o Prêmlo Nobel 
foi dado a UJ"Q- agrônomo. Çomo não h~via 
um Prêhilo Nobel de Agronomia, foi dado o 
Prêmio Nobel da Paz para o Dr. Normand Ber
lang, porqu__e crio~ o trigo tropical. 

A partir daí, a lndia, o Paquistão etc, havia 
possibilidade de se plantar o trigo nos trópicos. 
E surgiu também, a partir daí, a "Revolução 
Verde", não s6 nesse Centro, mas também 
no Centro, por exemplo, de La Papa, que fica 
no Peru, próximo de Lima. Criou-se também, 
ein Los Bafios, nas Filipinas, o Centro Interna
cional de Arroz. 

Criou-se, enfim, as culturas mais tropicais, 
ricas em proteínas, corno o feijão, que foi logo 
depois criado como fundamental em lbadan, 
na Nigéria, o DTA, o lnstituto_Internacionai de 
Agricultura Tropical, para atender a África. E, 
para a América Latina, foi criado na Colômbia, 
o Gat, o Centro [nternaciorial de Agricultura 
Tropical. 

Esses centros tinham recursos humanos 
em quantidade fantástica, em nível de compe
tência, recursos rmanceiros sem limites e re
cursos materiais, em termos de laboratórios 
e equipamentos, mais fantásticos, tal que a 
experiência foi muito boa. 

Inclusive a Embrapa já vinha de uma expe
riência, na década de 60, de uma cultura que 
não pretenda ao Ministério da Agricultura, 
mas, sim, ao Ministério da Indústria e Comér
cio, .que era o cacau, com a experiência da 
Ceplac. Na Ceplac, foi, via MinistériO da lndús· 
tria e Comércio, criada essa comissão, que 
investiu, em um produto só, o cacau, todos 
os recursos humanos capazes de tentar elevar 
a produtividade dessa cultura. E nós sabemos 
todos que no início da Ceplac, o Brasil era 
o 4& produtor de cacau e, hoje, é o 2? produtor 
do mundo. 

Isso se deve essa estruturação ao Dr. Paulo 
Alvim, que é um dos grandes responsáveis, 
a quem nós todos tributamos esse respeito 
pelo trabalho que desenvolveu como Chefe 
Técnico dessa instituição, e à capacidade téc· 
ilica dos fundonártos, porque foi investida 
uma grande parcela desses recursos na capa
citação do pessoal. 
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A Embrapa, respaldada nessa experiência 
intemacion,.al, nessa experiência _da Ceplac no 
Brasil, achou por bem usar essa filosofia, ou 
seja, seriam escolhidos produtos de impor
tância e(:onômica para o País e, nas _áreas 
de maior importância do produto, seriam cria
dos os centros nacionais dess_es produtos. E 
assim foi criado. 

No início, eram 16 produtos. Temos, por 
exemplo, o Centro Nacional de Pesquisa no 
Rio Grande do Sul, cujo objetivo é justamente 
esse. E, nesses 16 arios ria Embrapa, 14 anos 
de Centro de Tri!}o; estamos atingido a auto
suficiência econômfca na produção 'de trigo. 
Acredito que temos grande parcela nesse con
texto, nesse sucesso; acredito que a Eri1brapa 
tenha uma grande parcela de contnbuição nis
so. 

O Centro de Soja, por exemplo, em Lon
drina, é outro atestado da competência dessa 
filosofia, ou seja, desenvolver-se tecnologia 
para essas culturas. Hoje, pof exemplo, fala-se 
em soja no cerrado. 

A soja tem um problema serüssimo de foto
período, que impede que ela atinja altas latitu
des. No entanto, com o banco de germoplas
ma que se criou, foi possível," através de traba
lhos diuturnos, conseguir variedades que, ho
je, estão atingindo o cerrado todo. Já estamos 
atingindo o sul do Pará, o sudoeste do Mara
nhão e, agora, estamos, (:om sucesso, Com 
variedades sendo plantadas no Amapá. 

Quer dizer, já passamos o limite do hemis
fério, fazendo com que os ameiicanoS fiquem 
impressionados com esta nossa rapidez, com 
a nossa capaddade de expansão desse produ
to, que era irrisório em l970, no -srasll, e que, 
h?je, somos o 29 maior produtor -do mundo, 
so superados pelos Estados Unidos. 

Assim foi feito com o algodão. Temos o 
Centro de Algodão na Paraíba; temos o Centro 
de Milho e Sorgo, _em S~te Lagoas, terrios 
em Goiânia, o Centro_ de Arroz e Feijao, temos 
o Centro de_Seringueira e Dendê-em Manaus. 
Enfim, temos 16 produtos. 

A Embrapa, além de se preocupar com es
ses produtos, preocupou-se com recursos. Is
so foi baseado no seguinte princípio: no Su
deste e no Sul, não haveria limitações maiores 
para o desenvoJvimento de uma agricultura 
mais modema. A absorção da tecnologia era 
multo mais fácil, porque poucos entraves se 
apresentavam face a ela. Mas havia grandes 
regiões no Brasil, cuja modernização da agri
cultura ia ser muito difícil, porque carecia 
de conhecimentos básicos para tomar esses 
recursos naturais disponíveis nessas regiões, 
adequados a uma agricultura racional. 

Essas.regiões foram defmidas como trópico 
úmido, que se confunde com a Amazónia Le
gal, o Pantanal, o Semí-Árido, que é o Nor
deste, o Cerrado, que é essa região central 
fantástica, com grande potencial agócola. 

E, assim, foi criado o Cepatu, que é O -nássO 
centro, onde trabalhamos com grande orgu· 
lho e que, hoje, estamos, no momento, dirigin
do. TemoS o Cepac, que é o Centro de Pesqui
sas do Cerrado, aqui em Brasília, próximo à 
Pianaltina, temos o Centro do Pantanal, em 

· Dourados, temos o Ceptsa , que é o Centro 
de Pesquisa do Trópico Semi-Arido, em Petro
lina, Pernambuco. 

Com isso, esses centros tentam lançar luz, 
no Sentido de avaliar, fazer uma avaliação 
quantitativa e qualitativa dos recursos naturais 
e sócio-económicos dessas regiões; tentar 
aproveitar, de alguma forma, esses recursos 
naturais, através de sistemas de produção ade
quados a esses recursos, de tal forma que 
tenham sustentabilicl,ade económica, agronó
mica e social, causando o minimo de prejuízos 
ào ecos-sistema._ 
~ c:Ia_ro que essa é uma tarefa árdua, difícil, 

principalmente considerando-se a dimensão 
da Região Amazónica. 

Gostaria também de ressaltar que existe um 
outro recurso, genético, que a Embrapa tam
bém , muito sabiamente, soube precisar e 
criou o Centro Nacional de Recursos Gené
ticos- e Biotecnologia. EsSe é o centro que 
trata de toda a preseiVação de recursos gené
ticos do País. 

No Cepatu, estamos com unia linha muito 
especial nessa área, em termos ·de preserva
ção de produtos de interesse econômico; po
tencial ou não, para a Região Amazónica. 

Então, é mais ou menos essa a ffiosofia 
da Embrapa com que nós trabalhamos na 
Amazônia. 

Como eu disse, uma outra face, digamos 
_assim, um outro Brasil agropecuário surgiu 
depoiS da Embrapa. Acreditamos que pode· 
mos dividir a agricultura brasileira em duas 
fases: a de antes da Embrapa e a fase depois 
da Einbrapa. 

Não temos dúvida nenhuma de que, dos 
72 ffi_ilhões de_ ton~lad~ de grãos que vão 
ser Colhidos ou que se está colhendo este 
ãno ·no País, nós demos alguma coisa em 
tennos de cOntribuição. E acreditamos inclu
sive que essa contnbuição foi muito grande 
num dos pontos fundamentais que a nossa 
empresa instituiu ou adotou, que foi a capacit
çaão do pessoal. 

Para os Srs. terem uma idéia, antes da cria
ção da Embrapa, nós tínhamos e-m tomo de 
mil pesquisadores. Apenas 18% desses. pes
quiSadores tinham curso de pôs-graduação. 
Na Amazônia, antes da Embrapa, apenas três 
pesquisadores tinham nível de mestrado e po
dem ser nominalmente citados: Dr. Cristo Na
zaré, que foi o ex-chefe do Cepatu, Dr. Adilson 
Serrão, que é um especialista, hoje PhD em 
pastagens, e Dr. ACelino do Canto, que está 
em Manaus. Eram os três únicoS técnicos pes
quisadores com nível de mestrado. Hoje, a 
Embrapa tem 87% dos seus pesquisadores 
com curso de mestrado ou doutorado. 

Acho que esse foi um desafio que vencemos 
e que deu respaldo para que a nossa pesquisa 
fosse respeitada hoje, a nível nacional e inter
nacional. 

O SR. MÁRIO MÃIA - ... correspondente, 
em números absolutos, quantos? 

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO DE AN
DRADE- Hoje, próximo de dois _mjJ pesqui
sadOres, mil, oitocentos e oitenta e sete, para 

ser bem preCiso. Qu~se dois míl pesi:(uisà~ 
dores. 

O SR. MÁRIO MAIA- Quantos no Cepatu? 

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO DE AN
DRADE - No Cepatu, ternos 91. 

Gostaria, neste momento, de falar sobre a 
Amazônia. 

Como é que se estabeleceu na Amazônia, 
o que a Embrapa fez em termos de Amazônia, 
a partir de agora, a partir de 1 CJ72? 

A Embrapa criou o Cepatu, criou o Centro 
de Seringueíra-e Dendê e criou as Unidades 
de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual 
para testar as tecnologias geradas nos centros 
e gerar tecnologia de interesse para os Esta
dos. 

Assim, foi criada a Uepae de Rondônia, que 
hoje nós chamamos de Uepae Porto Velho, 
a Uepae em Rio Branco, no Acre, a Uepae 
em Boa Vista, em Roraima, a Uepae de Maca~ 
pá e, recentemente, a Uepae de Belém, porque 
não havia uma Uepae em Belém, havia uma 
Uepae em Altamira ... 

O SR. MÁRIO' MAIA- O que é Uepae? 

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO DE AN
DRADE - Uepae é Unidade de Execuç-ão de 
Pesquisa de Âmbito Estadual. ComO eu falei, 
é urna unidade da Ernbrapa que testa tecno~ 
logia gerada nos centros e gera tecnologia 
de interesse para os Estados. 

Como no Pará havia a Uepae Altarnira, que 
era para atender aos anseios da Transama
zônlca, mas como ficou muito restrita à Tran
samazônica, o Cepatu foi sobrecarregado, 
porque o C_epatu era para ser um centro de 
recursos. Mas, para atender às necessidades 
do Estado do Pará, começou a gerar muita 
tecnologia para o Estado do Pará. 

Hoje, -criamos a Uepae Belém e toda essa 
demanda do Estado do Pará está sendo aten
dida, nesses últimos três anos, pela Uepae Be
lém, e nós reestruturamos o Cepatu como 
um centro efetivamente de recursos, para traw 
balhar com recursos naturais, solo, clima, ve
getação, sócio-economia. fauna, etc., e-criar 
sistemas de produção adequados. 

Fa1ando em Amazônia, achamos que nesse 
caso dessa histeria, -é Preciso-que as pessoas 
entendam que a Amazônia é enorme, e quan
do se fala enorme, as pessoas continuam não 
entendendo o que quer dizer grande, porque 
poucos têm noção do que sejam 100 metros, 
mas pouquíssimos têm noção do que $~am 
cem metros quadrados, que é um hectare; 
poucas pessoas têm noção do que seja um 
quilómetro, mas pouqujssimas sabem o-que 
seja um quilômetro quadrado, que são cem 
hectares. Quando se fala, por exemplo, em 
um milhão de hectares, perdemos a noção, 
e quando se fala que a Amazônia tem 500 
milhões de hectares, é algo de fantástico, é 
difícil de as pessoas mensurarem. É muito 
grande a área. É aí que estamos tent:~ndo colo
car alguns Pontos, que o próprio Senador Jar
bas Passarinho em seus pronunciamentos 
tem colocado. 

Às vezes, fala-se tanto em devastação, mas, 
em termos da Amazônia, as coisas são muito 
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pequenas, quando se faz esse alarde tão gran
de. O que precisa, sini, é se Jazer wna ocupa
ção que seja racionat porque se diz que a 
Amazônia tem sido ocupada de maneira de
sordenada. Nós temos sido culpados disso. 
Acho que, de repente, nós predsamos, tam
bém, fazer o nosso mea culpa. O Poder Públi· 
cotem alguma culpa, a pesquisa tem um pou
cO de culpa. Essa ocupação desordenada tem 
sido feita porque não existe ordenamento. É 
necessário que se faça o ordenamento espa
cial da região; é preciso que se definam os 
recursos. E preciso que se faça esse -zonea
mento agroecológico-econômico, a fim de 
que o próprio Poder Público possa, com dados 
técnicos científicos, definir, com êxito, sua po
lítica de ocupação. 

Nós sabemos que o Dr. Paulo Alvim, muito 
sabiamente, ao vislumbrar a potencialidade do 
cacau na Amazônia- e ele era um dos bata
lhadores pela saída do cacau da Bahia e voltar 
ao seu berço de origem -sabia que em qual
quer empreendimento agrícola os solos são 
fundamentais, e quando escolheu os pólos 
para estabelecer a cacauicultura, escolheu Al
tamira e Rondônia. Por quê? Porque ele sabia 
que na região de Altamira e_na região de Ron
dônia as probabilidades de êxito da cultura 
seriam muito maiores, como o _foram. Então, 
esses conhecimentos técnico-científicos são 
fundamentais. O Dr. Paulo Alvim assim esco
lheu porque conhecia os dados que nós dispú-
nhamos. __ 

.t: preciso que se note que a Embrapa foi 
ftmdada em 1972. Estamos com 16 anos. Não 
esqueçam que o IAM foi criado em 1939. Nes
te ano, estamos completando 50 anos de pes
quisa. Em 19_89, eStamos comemorando 50 
anos de batalha, de geração de conhecimen· 
tos, desde o_ tempo de Filisberto Camargo até 
hoje. O acervo de conhecimentos é grande. 
É preciso que se note, por exemplo, que te
mos, pelo menos, 1 500 trabalhos publicados 
nesse período, fora o conhecimento particular, 
as experiências acumuladas que estão no pró
prio corpo-docente da FCAPA ou das outras 
universidades da Amazônia, como a do Acre 
e do Amazonas e um número de uns três 
mil agrônomos que existem espalhados pela 
Amazônia. 

A meu ver, o que estamos precisando é 
fazer um ordenamento. Achamos que exíste 
espaço para tudo. Quinhentos milhões de hec
tares é muita área, que é passivei atender a 
todas as _exi_gências, cOntemporizar todos os 
interesses. E passivei se fazer os parques na· 
cionais, as reservas nadonals, as reservas bio
lógicas, as reservas genéticas, as comunida
des indígenas, as áreas_ de assentamento ex
trativista, enfim, todos os segmentos podem 
ser atendidos, desde que tenhamos um per
feRo e adequado ordenamento da região. Para 
nós é de alta prioridade que se parta e que 
a Embrapa está assumindo esse desafio, que 
é a realização do zoneamento agroeconômi
co-ecológico e que em boa hora, o Min[stério 
do Interior está apoiando esse trabalho. 

Por outro lado, o recurso maior da Região 
Amazónica- dos recursos naturais não rena~ 
váveis - o mais nobre são as florestas. Sabe-

mos também que a base da economia amazô
nlcã Sêm.pre fói o eXti'ãtivismo e que até hoje, 
de alguma forma, ela tem entravado o próprio 
desenvolvimento da agricultura, porque a agri
cul_tutã_é__o_investimento de recursos de traba
lho em atividades em que vai ter que se des
pender coisas. como o potencial do recurso 
natural é abundante, ele inibe de certo modo 
a exploração racional. Esse tem sido o entrave 
pãra a grande quantidade dos conhecimentos 
e tecnologia que temos desenvolvido, fora ou
tros. Nós_ achamos que no caso da floresta, 
por"" eXerilplo, a axportação de madeira, tem 
sido üm dos grandes contnbuintes na pauta 
de exportação ou de formação da economia 
amazónica. 

Não somos contra a exploração madeireira 
Achamos__ que deve ser feita, mas dentro de 
modelos e moldes racionais. Temos hoje re
sultados muito interessantes, que _estamos 
chamando de "manejo florestal". V. E# vão 
ver que temos alguns resultados muito interes
santes, não é só manejo florestal. Temos -resul
tados fantásticos com relação ao levantamen
to de solos. O conhecimento dos solos da 
Amatôrtia,-se nãO está a nível que gostaríamos, 
já temos detectado as principais unidades pe
dogenéticas, de solos, pedológicas, já temos 
definidas e quantificadas. Te mos, numa pri
meira aproximação, os três principais climas, 
que eu preferia passar em seguida, para entrar 
mais em detalhes. 

_Existe hoje um acervo tecnológico de co
nhecimentos, não o suficiente, mas adequado 
P.ara que possamos fazer algumas indicações, 
E d~ que_ o_ ideal é o que sempre buscamos 
e acreditamos que só poderemos atingi-lo 
·com consciência e tecnologia. Dificilmente 
poderemos fazer com que a Amazônia ocupe 
o seu devido espaço no cenário económico 
do País se não for com sistemas altamente 
tecníficados. Temos pouca crença em explo
rações extensivas, porque s:e ess_a extensivi
dade, muitas vezes; fém uma performance fa· 
vorável no aspecto ecológico, ela tem muito 
pouca ressonância no aspecto econômíco e 
vamos ter que considerar que estamos numa 
economia de mercado modema. Se o Brasil 
optou por uma economia de mercado mo
dema, capitalista, a Amazônta tem que seguir 
e_sses passos, e temos que_ modernizar a agri
Cl,!]tura amaz.ônica. Com isso, temos que em
butir muita tecnologia para aumentar a produ
tividade. Aumentando a produtividade, pereniM 
zatemos o desenvolvimento numa _só área, 
porque o grande problema da agricultura na 
Amazônia é a migração, é a agricultura itine
rante que s_e faz desde a pimenta até as pasta
gens-cultivadas. É preciso que se crie tecno
logia, para que o homem se faxe. É preciso 
que os sistemas de. produção sejam susten
táveis e sustentados, economicamente, como 
di_sse, agronómica e socialmente. Se me per
guntassem quais os sistemas que teríamos 
hoje a oferecer, diria que muito poucos. No 
momento, devemos fazer algumas mudanças 
-nós já discutíramos em outras épocas denM 
tro 9~ própria comunidade técnlco-~entifica 
- qual seria um sistema semelhante, por 
exemplo, a uma produção de oliveiras da Eu-

rapa, que demoram cem anos produzindo na 
mesma área, ou de um parreiral da França, 
ou de um plantio de maçãs na Espanha. Ai 
existe algum sistema desse que tenha a sus
tentabilidade que falamoS. A sustentabilidade 
é plantar alguma colsa que passe, em termos 
amazõnicos, pelo menos algo em tomo de 
50 ou_ 80 anós. Para issO, é preciso muita tec
nologia. Acreditamos que podemos atingires
se nível, mas com muita tecnologia. 

Essa é basicamente a primeira mensagem 
que daria a V. ~ 

Em seQuida, gostaria de apresentar os sli
des. 

Isso seria, mais ou menos, a abrangência 
do Cepatu.l"iós trabalhamos, tentando desen
volver conhecimento e tecnologia para 
60,44% do Território nacional, abrangendo, 
dê acordo com o que está aqui, oS- Estados 
da Amazônia - Pará, Roraima, Acre, Rondô
nia, Amapá parte de Mato Grosso e de Goiás 
e ãté à Amazônia maranhense. 

É um desafio muito grande tentar ocupar 
és$a &ea ~nOime que V. S~ ~o vendo, com 
tão poucos recursos humanos, fmanceiros 
que, cada vez mais, se tomam escassos. Esta
mos chamando de "Cinturão de instituições. 
Conforme já- disse, temos as EPA no Acre, 
Roraima, Amapá, Belém, o centro de serin
gueiros, o Cepatu. Temos ainda, se podemos 
assim dizer, a EMPA - Empresa Mato-grosM 
sense de Pe_squisa e Agro pecuária, a EM.GOPA 
..:..:.. -Empresa_ -GOiana de Pesquisa e Agrope- -
cUária, a EJV\APA- Empresa Maranhense de 
PeS-qi.llsã AgropecUàrla, qUe trabalham conos
co no sfstema cooperativo de pesquisa agro
pecuária, fora o INPA, o Museu "Emílio GoolM 
di"; enfim, outras instituições de pesquisa que 
desenvolvem tecnologia e conhecimento da 
região amazónica 

Como falei antes, o objetivo Cepatu, baSica
meh"te das uriidades da EMBRAPA, na Amazô-
nia, seria o de avaliar recursos naturals, sóclo
econômicos, gerar tecnologia, visando ao 
aproveitamento desses recursos naturais e 
aprimorar sistema: de produção ou criar outros 
adequados para área, particularmente o Ce
patu. 

Se houver necessidade, falarei sobre os re
cursos humanos da Amazônia Tem os em tor
no de quinhentos funcionários com 61% na 
área de apoio, 20% na área de administração 
e 19% dos ftmcionários na área de pesquisa 
que é, digamos, o objetivo-fim da nossa em
presa. 

Na área basicamente da pesquisa, confor
me falei anteriormente, teinos 65% dos nos
sos pesquisadores, que são 91 com Curso de 
MestradO no Brasil e no exterior, 8% com nível 
de PHD e 27% ainda no nível de BSB que 
são os novos colegas que vão entrando e, 
nos últimos quatro anos, não conseguimos 
contratar nenhum. 

Trabalhamos nestas quatro áreas té_cnicas 
Çásicas: produção vegetal, com vinte e oito 
pesquisadores; produção arUmal, com vinte 
e sete; recursos riaturais e meio ambiente, 
com vinte pesquisadores e recursos florestais, 
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com dezesseis pesquisadores, num total de 
noventa e um. 

Na produção vegeta], estamos basicamente 
trabalhando. Colocaria aqui Cej:jati.l. Poderia 
fazer análises para as outras unidades, mas 
estamos dando ênfase especial ao Cepatu por
que, com a nova "Operação Desmonte" do 
Governo, estamo-nos adequando à nova si
tuação econômica. Com poucos recursos e 
poucos pesquisadores, temos que os concen
trar em áreas específicas. Estamos dando, ba
sicamente, o enfoque na produção vegetal à 
preservação de recursos genéticos, criando 
bancqs de germoplasmas, de produtos ama
zónicos; damos ênfase bnabénl aos sistemas 
de consórdos, de plantas perenes, gerando 
tecnologia em alguns produtos de grande pc
tendal como, por exemplo, as fruteiras. 

Na parte de produção animal, estamos con~ 
centrando o nosso esforço nesses vinte e sete 
pesquisapores na área de búfaJos, de bubali
nos. Achamos que seria a vocação pecuária 
da região amazônica para ocupação de áreas 
marginas e pastagens, principalmente recupe
ração de pastagens d~gradadas, problema se
rilssimo na região amazónica. 

Na área de recursos naturats do meio am
biente, estamos dando ênfase muito grande 
ao sensoriamente remoto, para avaliar com 
detalhes essas ocupações e a parte sódo-eco
nômica na criação de pancos de gerrno-p!as~ 
mas ln situ, através de reservas genéticas. Para 
aJguma coisa, estamos tentando conseguir 
pessoal para, digamos assim, incrementar a 
nossa área de pesquisa do peixe, ou seja, a 
área de piscicultura. 

E em recursos.Jiorestais, basfcamente, a 
pesquisa está voltada para a exploração a ma~ 
nejo florestal, silvicultura e alguma coisa em 
termo de tecnologia de madeira. 

Então, seriam mais ou menos assim as 
áreas mais específicas que você pode traba~ 
lharl 

Como falei aos Srs., conseguimos, nesse 
período - é claro que existem mafs detalhes 
em áreas específicas de interesse, mas em 
grandes; como chamaríamos a classificação 
de Koppen, que leva em consideração a quan
tidade de água disponível na região, que seria 
como estávamos conversando há pouco acer
ca da disponibilidade hídrica. A classificação 
de Kopperi classifica os climas em três tipos: 
AFI, AMI e AWI. 

AA porque, na Região, não há déficit hídrico 
~não existe nem um mês do ano em -que 
chova menos de 60rum; não existe problema 
de déficit hídrico. E esta região aqui, próxima 
ao extremo oeste da Amazônia, com o clima 
AFI - na llha do Marajó e às proximidades 
de Belém, atingindo até o Moju. 

Esse clima não tem problemas de limita~ 
ções hídricas; não existe nem um mês em 
que chova menos de 60mm, repito: não exiS
tem r~trições hJdricas para qualquer cultura. 
EJe ã.tinge 17% da Amazônia em termos quan~ 
titativos. 

Outro clima seria o AMI - esiaria divido 
metade, metade: 41% e 42% do AMI e do 
A'VI. 

Um AMJ, que seria esse verde, ele já tem 
certa carência de água, porque pelo menos 
em dois meses apresentam precipitc!ções 
abaixo de 60rnm, que causam algum déficit 
hídrico. Agora, sempre se diga que esse déficit 
nãO pode Ser medido somente na chuva; por 
exemplo, na falta de água de chuva -porque 
também tem que se levar em consideração 
a capacidade de retenção- do solo; se for um 
Solo mais arenoso, é claro que a lixiviação 
e a evaporação são -maiores. Ele tem baixa 
capacidade de reter. Mas isso ai varia. Pode 
ser que tenhamos alguns solos em que esse 
déficit seja quase nulo, porque a capacidade 
de retençao, quando faltam apenas dois me~ 
ses de água, é muito boa. 

Então, normalmente, para tipos de cüm·a 
em termos de pluviometria, é classificado as
sim. Seria essa área que teria doiS meses de 
seca, ou seja, dois m_e_,ses_ sem chuva. Mas 
que não causam grandes limitações. 

Outro tipo de clima seria aquele que tem 
até quatro ou cinco meses de seca; ele corres~ 
ponde a 42% da Amazônia, estaria grande 
parte loca1izada no sul do Pará, aqui na pré~A~ 
mazônia maranhense, e lá em Roraima, na 
região nordeste. 

Esses seriam os principais tipos de clima. 
Aqui estariam, mais ou menos, o·-que nós po
deríamos dizer as limitações em termos climá
ticos. 

O Senador Leopoldo Peres me perguntava, 
há pouco, qual seria a região apta à dendei
cultura. O dendê é uma planta áviàa em água. 
Os déficits hídricos, à medida em que os défi~ 
cits hídricos aumentam, diminuem a produti~ 
vidade. Por exemplo, essa região aí seria propí
cia para dendê, tanto que o Centro de Pesquisa 
de Dendê foi localizado em Manaus. E as pes~ 
soas perguntam: Como? Por quê? Porque 50 
milhões de hectares que representam estafai
xa aqui estariam aptos à produção de dendê. 
O dendê é uma cuhura altamente tecnificada 
e necessjta de apoio logístico para se desen
volver, e de técnica também de usinas; a usina 
básica dela, mais eficiente, está em 20 tonela
das de cachos por· hora. Isso representa um 
plantio de 3 mil hectares. E os investidores 
sempre estão querendo proximidades, por 
questão de apoio logístico, proximidades de 
grandes cidades capazes de dar toda uma as
sistência técnica às máquinas, às usinas etc. 
E, logicamente, também muito importante a 
proximidade do porto. Por isso, próximo a Be· 
lém, na estrada do Mosqueiro, está a Denpasa. 
Porém, mais recentemente, todo ·a p6lo de 
desenvolvimento de dendê, de palmeiras e de 
coco estará no Moju, região do Acará. Assim, 
a Denpasa já tem 28 mil hectares comprados 
e já está implantando. E estão a Agrornendes, 
a Acrai, a Reprasa etc. empresas que estão 
no Estado do Pará, com um totãJ--em tomo 
de 22 mil hectares já plantados, o que faz 
com que o Estado do Pará, hoje, tenha mais 
dendê do que a Bahia, que seria o berço· do 
dendê. 

Temos, no Amapá, 7 mil hectares no cerra
do, por causa dessa faixa de condição propíCia 
na área. E, nessa região do" cer-rado, existe 

muita facilidade de preparo da área, por ser 
uma região típica de cerrado. 

No caso de potencialidade dos solos, temos 
isso aí, o que temos, hoje, nos solos da Amazô
nia, depois desses 50 anos? E este é um mapa 
muito geral. Claro que, eni algumas áreas, 
temos até nível de detalhe desses solos. O 
que observamos? Que 92% dos nossos solos 
são de baixa potencialidade química; são solos 
de baixa fertilidade; todavia, é preciso- que se 
diga que os solos são de baixa fertilidade quí~ 
mica, porém, em termos físicos, as proprie~ 
dades físicas, que são a estrutura, a textura, 
a densidade, a porosidade, esses são exce
lenteS. Quer dizer que esses 'SOlos corrigidos. 
a sua deficiência química, por corretivos e ferti
lizantes, são excelentes em termos de Penetra
ção de raizes e desenvolvimento de qualquer 
cultura. Aí, fica apenas o aspecto limitante do 
custo desses insurnos. E; logicamente, fica 
na dependência do produto que se vai explo-
rar. 

Mas, vejam bem, isso são 92%; nós temos 
também 6,11% de solos eutróficos. Solos _eu~ 
tróficos_ são aqueles de alta fertilidade. Por 
exemplo, o Acre é riquíssimo em solos férteis. 
Em Rondônia, por exemplo, temos manchas 
enormes de terras de alta fertilidade. No Pará, 
temos apenas aqui 1_10 sul, no rio F~õesco, a 
que se referia o Projeto Tucumah, da Andrade 
Gutleriéz. E e·ssa pequena faixa em Altamlra, 
e alguma coisa no Maranhão. 

Alenquer também tem uma faixa, urna boa 
área de terra roxa, wn pouco aqui na região 
do Taiano, em Roraima. 

O SR. - Quer dizer, O celeiro 
da Amazônia, em potencial, é o Acre. 

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO DE AN-
DRADE - Em potencial, sim. - - -

O SR. --A llha de_Marajó está com 
que? 

O SR. EMELEOClPEO BOTELHO DE AN
DRADE- Não, ela está com-solos distróficos. 
Porque temos também os solos de área inun
dável; temos terra firme - estou falando _em 
teiTa firme ..:._ e- temos áreas inundáveis, que 
são as várzeas. Aqui, ternos 19 milhões de 
hectares de várzeas de alta fertilidade. Mas 
também temos áreas inundáveis de baixa ferti~ 
!idade; o Marajá estaria nessa área de baixa 
fertilidade. Porque, no estuário, a riqueza des· 
sas várzeas são segmentos que vêm dos An~ 
des; quando chegam ao estuário, já deposi~ 
taram quase tudo que tinham. 

O SR. EMELEOCÍPEO BOTELHO DE AN
DRADE-Sim. 

Aqui também há áreas fnundávets, mas de 
baixa fertilidade por causa da própria origem 
dos rios. 

Srs., esse seria, digamos, a potencialidade 
dos solos da Região Arnarônica. 

Por favor, o próximo slidet 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Quanto 
por cento dessa área de solos férteis seria da 
Amazônia? 
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O SR. EMELEOdi'EO BOTELHO DE AN· 
DRADE - De solos férteis, 6% - dariam 
30 milhões de hectares. Para os Srs. terem 
uma idéia, hoje o Brasil tem 52 milhõ_es de 
hectares em áreas cultivadas com culturas pe
renes e temporárias, ou seja, teriamos condi
-ções de chegar a mais da metade da produ
ção, por exemplo, de grãos. Se utilizássemos 
essas áreas férteis, poderíamos chegar a isso; 
quer dizer, tudo é urna questão de ordena
mento, tudo é uma questão de indicar o que 
se deve plantar e onde. A Amazônia tem capa
cidade de contribuir com muito mais da meta
de do que se produz hoje no País em ã.reas_ 
férteis. 

Bom, aqui a cobertura vegeta] me parece 
ser o recurso mais importante da nossa região. 
Temos, neste verde aqui, a característica bási
ca da região. que seria a mata, a mata densa, 
a floresta densa, que corresponde a 49,78%. 
Quase 50% da região estaria com floresta den
sa. Teríaiilos, ness_e azu1, a floresta aberta, uma 
área de mais fácil penetração e, inclusive, exfs· 
te aquela relação, que sempre se diz que em 
solos mais férteis a floresta é menos densa. 

É porque, na verdade, na evolução das es
pécies nas flOrestas, todo o segredo da Região 
Amazónica está na cidagem dos nutrientes; 
quer dizer, os vegetais, para sobreviverem em 
solos pobres, tiveram que captar o máximo 
possfvel de nutrientes, tanto que se diz que 
a riqueza potencial dos elementos nutritivos 
da Amazônia não está no solo, mas na cober
tt.u"a:. Quanto mais pobre o solo, mais as plan
tas tiveram necessidade de crescer e ficar mais 
abastecidas, porque o segredo do siStema é 
a ctclagem do nutriente-- tira o que pode 
e cicia. Os elementos caem na floresta, se 
decompõem em um processo riquíssimo· e 
desconhecido, em que cicia. E todo_ o segredo 
da substituição dessa floresta por outra está 
no entendimento desses segredos. 

Então, é preciso qúe se qesenvolva muito 
a pesquisa básica, a pesquisa pura nessa área, 
para que possamos entender esses mistérios, 
esses segredos, para que possamos, aí, sim, 
imitar com perfeição a floresta. 

Aqui, temos, junto às florestas, em azul, 
abertas, com 27%, áreas de cerrado na Ama
zônia, que seriam, aqui, esses alaranjados, e 
teriam os os campos naturais, com 6%, quase 
7, 6.9, ou seja, 35 milhões de hectares _de 
campos naturais que, para nós, são os voca
cionados para a. pecuária. M. se deveria traba
lhar; em vez de derrubar_ mata, estabelecer 
pecuária nesses __ campos naturais. E nós te
mos, aí, quase 7% - 35 milhões de hectares. 

Srs.,-ãpresentei estes slldes na Associação 
dos Empresários da Amazônia, em São Paulo, 
apenas para mostrar que a Amazônia não é 
só aquela floresta densa. Vê-se, por exemplo, 
todo esse relevo muito acidentado. Existem 
áreas, na Amazônia, com relevo acidentado, 
existem' variações de temperatura que che~ 
gam até 12 graus, temos montes, temos essa 
vegetação mais rala, menos densa. 

Aqui, uma vegetação tfpfca do estuário do 
Amazonas, de que temos 2 milhões de hecta~ 
res nas proximidades de Be1ém, o que, para 

nós, é um potencial que poderia abastecer 
a cidade e as vizinhanças se pudéssemos tor
ná-la adequadamente sistematizada para os 
produtores; é uma região muito rica com ve
getação característica. Há os açaizeiros, que 
são os indlcadores de zonas inundadas na re
gião. E ecuuba tarnbém, a virola. 

- Buriti também? 

O SR. EMELEOC[PEO BOTELHO DE AN
DRADE - Buriti também. As palmeiras em 
geral Isso aqui é uma várzea do baixo Amazo~ 
nas, mostrando que existe uma vegetação 
densa nessa mata ciliar; é preciso, também, 
que Se trabalhe essa área para torrtá-la produ
tiva; são riquíssimas em sedimentos, embora 
com alguns impedimentos nas cheias. Temos 
que aproveitar apenas durante um perfodo do 
ano. Há tecnologia para isso. 

Aqui, urna outra visão de uma várzea, já 
limpa, com exploração -de gado às margens 
-todos vocês conhecem aqueles problemas 
do baixo Amazonas. Isso aí é próximo de Alen-
qUer:=---- - -

Há uma característica interessante, que é 
por trás dessa mata ciliar, a região inundável 
dos lagos, mas que floresce, na época seca, 
quando 6 rlo baixa, uma vegetação riquíssima 
em gramíneas nativas da Amazônia, como é 
o caso, por exemplo, da canarana. Então, essa 
é uma forrageira muito boa para o gado e 
excelente para búfalos, porque, inclusive, 
quando entra a cheia, fica muito díficil de cui
dar, de transportar o gado bovino, mas o búfa
lo se daria muito bem nessa região. 

O cerrado, uma das vegetações típicas da 
Região Amazônica - um cerradão, aqui. Há 
representantes desse tipo em toda a região. 

AI,- oS Cãinpos naturais do Amapá, uma pe
quena mostra, cobertos de gramíneas, muito 
fácil de se mecanizar, daí a facilidade que os 
franceses acharam de plantar o dendê no 
Amapá, porque, dado aquele pedaço de clima 
propício, prepararam a área rapidamente, com 
custOS muito baixos, e estão tendo êxito fan
tástico, acima das expectativas. Franceses, na 
verdade, RHO, _que está dando a orientação 
técnica. 

O SR. - (Inaudível) 

O SR. EMELEOC[PEO BOTELHO DE AN· 
DRADE - Náol É do grupo da Ameei, da 
IcOtni, ·mas a orientação é francesa, que são 
os detentores da tecnologia. A produtiyldade 
deles estava entre 11 e 12 toneladas de caixas 
poi' -hectare; estão tendo 15, 16; então, acima 
das expectativas. _ 

O SR. MÁRIO MMA - Semente uma per
gunta: Esse cerrado não tem nada a ver com 
a pretipitação das chuvas? 

O SR. EMELEOCÍPEO BOTELHO DE AN
DRADE - No Amapá, mostrei que há uma 
mancha cinza, igual àquela, ou seja, não tem 
limites de déficit hidrlco. 

Outra coisa interessante é que hoje, no 
Amapá, há bastante eucalípto e pinus, que 
foram reflorestados pela Ameei, mais de 100 
mil hectares. E houve urna modificação do 
clima. Esse plantio permitiu ligeira modifica-

ção do clima, em termos de maior pluviosi· 
dade, porque, logicamente, a evapotranspira
ção .aumenta a contribuição, em termos de 
nuvenS, para aquele local. 

Assim como a colocação -eles dizem que 
50% das chuvas da Região Amazónica são 
da evapotranspiração e da evaporação da 
água da mata e 50% seriam do mar. 

Na Amazônia temos esse tipo de paisagem, 
como eu mostro. Aí, a Cachoeira do Santo 
Antônio, no Jari, onde vai ser construída a 
hidrelétrica, consoante Projeto Jari. 

Para quem não conhece~ aí é o Cepatu, nos
so Centro; em Belém- todos s!o' meus con
vidados, se quiserem fazer uma visita, teremos 
o máximo prazer em recebê-los. 

Aqui~ apenas para mostrar a importância 
da nossa biblioteca; temos uma das maiores 
bibliotecas em termos de _agricultura tropical. 
Desde os tempos de Felisberto Camargo
só para os Srs. terem uma idéia -, a nossa 
lista de periódicos é 2 mil e 119 - só em 
periódicos. Então, temos, digamos assim, um 
suporte biblioQTáfico muito bom, que faz com 
que tenhamos uma boa capacidade de gerar 
a nossa tecnologia. 

Aqui, um laboratório, tam_bém para mostrar 
que temos I O laboratórios no Cepatu, em dife
rentes áreas de atuação. Esse é um orgulho 
do lAN e do Cepatu, que é o nosso herbáriç. 
Isso aqui é uma estirácea, essas plantas são 
coletadas na mata, secas e colocadas nessa 
"estlcata". Aqui temos a classificação dela e 
o Cepatu se orgulha de ter um dos maiores 
herbárioS de flora neotrópica do mundo. Te
mos 160 mil estiráceas classificadas. É um 
traba1ho que vem desde Duque, e chegando 
ao Ursa Pires, que é um dos grandes paulistas 
que foi para a Amazônia, onde está há 42 
anos. Grande parte desse acervo foi ele que 
deixou, temos o maior orgulho dele, e precisa 
continuar porqUe exlse: m_uita coisa_ a ser estu
dada. 

Apenas para mostrar o que fizemos: traba· 
lhamos, como falei, em tentar desenvolver tec
nologia para os recursos no caso várzea. Isso 
aí é uma área de várzea, wn estuário de Belém 
em que conseguimos sistematizar, de tal for
ma, que proçiuzimos e criamos variedades de 
arrocho capazes de produzir até três safras 
por ano em média de 1:(Uatro--toneladas por 
hectare, o que daria, em termos de ano, doze 
toneladas por hectare, de arroz. 

Outro produto é a castanheira. É uma preo· 
cupação nossa, esta é uma área que já foi 
derrubada e ficou ali por cumprimento da Lei 
do IBDF mas, na verdade, ela não tem muito 
futuro porque perde toda a sustentação; a_ ten
dência dela é cair. Estamos tendo um grande 
trabalho em cima disso na geração de tecno· 
logia, principalmente, na coleta de materiaJ 
nos castanhais nativos; selecionamos casta· 
nhais, hoje estamos com duzentos e setenta 

. castanhais nativos. Com o estudo de casta· 
nheiras por dia, os exploradores, coletores de 
castanhas podem indicar-nos quais as plantas 
mais produtivas, pois eles conhecem a partir 
daí, depois de três anos de anotação a respeito 
dessa planta, coletamos o materiaJ e enxerta-
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mos o nosso banco de gennoplasma. Esta
mos fazendo testes de procedência. Temos 
material de castanha desde o Acre até Marabá, 
por.que desenvolvemos a técnica da enxertia, 
que não é a castanha precoce, como o pessoal 
diz; na verdade, conseguimos enxertar a casta
nha no método Folket. que é_ o mesmo da 
seringueira, que faz com que a castanha, ao 
invés de produzir com 15, 17 anos, comece 
a produzir com 6 anos. Isso aí, é jUstamente 
sobre a escolha desse material. 

O SR -(InaUdível.) 

O SR. EMELEOcfPEO BOTELHO DE AN
DRADE - No Acre. 

O SR. -(Inaudível.) 

O SR. EMELEOCÍPEO BOTELHO DE AN
DRADE - No Norte, junto a Roraima e a 
Jari há castanheiras maciças muito boas. 

O SR. - (Inaudível) 

O SR. EMELEOOPEO BOTELHO DE AN~ 
DRADE - Eu diria que sim, maciças seriam 
nas regiões sul do Pará, próximo a Marabá, 
na região.do Jari, próximo ao médio s.olimões 
e no Acre. Aqui, temos, por exemplo, um ban
co de germoplasma no Cepatu, que estamos 
chamando de teste de procedências; são plan
tas enxertadas dessa origem cuja perforrnance 
estamos avaliando. 

Aqui, um castanhal já enxertado com nossa 
tecnologia. Este castanhal tem 17 anos, um 
dos primeiros trabalhos do IAM, hoje, no Ama
zonas; na estrada de ltacoatiara temos um em
preendimento da área fpuanã, que é de um 
paulista chamado Sérgio vergue iro- ele tem 
3.500 hectares com essa tecnologia, é um 
dos entusiastas da castanha ... 

O SR. - Onaudivel.) 

OSR. EMELEOcfPEO BOTUHO DE AN
DRADE-AJguns dos plantios dele estão co
meçando a produzir. 

O SR. 

O SR. 
tiara? 

- (Inaudível.) 

- t de ltaçoa-

OSR -Com 17 anos? 

O SR. EMELEOcfFEO BOTELHO DE AN
DRADE - Não, não/ Esta, aqui, está cõm 
17 anos. Estou dizendo que existe empreen
dimento com 6 anos. Este é da Embrapa; 
é nosso, no Cepatu, forarri os primeiros testes 
da enxertia que fizemos~ 

O SR. -(Inaudível.) 

O SR. EMELEOCf?EO DE ANDRADE -
Esses, aí, começaram a produzir em tomo 
de sete anos. Hoje, estamos... - - -

O SR - (Inaudível.) 

O SR EMELEOcfPEO BOTELHO- Ago
ra, temos alguns problemas; eles não estão 
produzindo no Cepatu a"quilo que estamos es
perando. Surgem alguns problemas e é isso 
que faz a pesquisa crescer; quer dizer, é teste 
no campo, é a verificação dos problemas, terl
tar cercá-los para buscar resolvê-los. 

OSR. RELATOR (Jarbas Passarinho) (Fora 
do microfone)- Quer dizer que a produção 
de uma árvore dessa não é igual à de uma 
árvore nativa? 

O SR. EMELEOcfPEO BOTELHO - Não, 
por causa da idade, porque isso é questão 
de tisica do tamanho. da copa. Omã. árvore 
com copa maior deverá ter muito mals fruto, 
porque,- inClUSive, a produção vai crescendo 
a cada ·anõ; vaí aumentando. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- t~ 
crescente, é? 

~ -o SR. EMELEOcfPEO BOTELHO- Sim, 
a produção é crescente de acordo com a copa. 

OSFtREi.ATóR-(Jaftias Passarinho) (Fora 
do microfone.) 

O SR. EMELEOC!PEO BOTELHO -,Não 
wr que não temos os plantios, digamos as
sim, estamos começando, à medida que você 
adensa, você cria um substrato, que a nossa 
região, basicamente, o problema sério para 
n6s é doença. O asPecto da uniformidade do 
cfima, que para n6s é decantado porque não 
temos problemas de invernos, etc .• mas para 
a agricultura ele é muito f1:1ii"J.1 porque permite 
a Proliferação dos fungos e das doenças. 

Outro ponto fundamental é que como essas 
cu1turas, seringueira, cacau, castanha, urucu, 
enfim, todos os problemas que estamos traba
lhando são de origem da Amazônia, lá está 
todo o centro de origem e toda a variabilidade 
genética. Por exemplo, na Amazônia, como 
é o centro de Origem, temos toda a variabi
lidade genética e, também, logicamente, nes
sa evolução estão os principais fungos, as prin
cipais doenças. 

Outro Produto que estamos trabalhando é 
pimentá-dó-reino. Pimenta-do-reino, os se
nhores sabem, é um tem grande potencial, 
para o qual hoje temos alguma tecnologia. 
Seria, por exemplo, a cultura que seria tecno
logia. Seria, por exemplO, a cultura que seria 
sustentável, o sistema sustentável, mas~ <;!iria, 
econoffilCamente e socialrriente, ma"S tião 
agronomicamente porque tem um fungo, o 
fusário, que o arrasa. Estamos trabalhando 
nele, mas _é difícil porque o grande centro de 
origem é a fndia em termos de produção eles 
se negam a dar qualquer contribuição em ter
mos- cl_e variabilidade genética porque todos 
oS .25 _milhões de peste que têm no Estado 
do Pafá e no Brasil, digamos assim, são origi
nárias de três plantas. Então, quer diier;- a va
riabilidade genética é muito estreita e não se 
pode fazer melhoramento genético. Então, o 
que eStamos fazendo? Estamos trazendo esse 
material de outros países que conseguem ter 
uma relação melhor com a fndla, ou mesmo 
em algumas visitas a lndia que alguns colegas 
conseguem burlar os vigilantes e temos hoje 
em tomo ·de 12 variedades no _Cep;Uu e já 
conseguimos lançar mais duas variedades. a 
guaj!3rina e a bragantina, que são um pouco 
mais, não diria resistente, ma$ tolerante. 
• Aí o _caso da bragaittlna, que é uma varie-
dade _r'!'!ais tolerante, inclusive melhoramos o 

cacho, sendo mais comprido e mais cheio, 
com grãos maiores, o que .aUmenta a produ
tividade~ 

Outro produto é o guaraná, que temos algu
ma tecnologia, é um produto muito interes
sante, urucu. .. Vou dar uma abreviada, porque 
o meu tempo já deve estar se esgotando. 

O SR - (Longe do microfone} 

O SR. EMELEOcfPEQ1!0TELHO - Isso 
aí é uma_ coisa que_ o Dr. Filineto Camargo 
quando passou na Indonésia viu, trouxe e ficou 
um tempo no IAM e hoje é uma coqueluche, 
o mangustão. Depois de 30 anos, magustão 
é uma· planta que está aí, de origem asiática 
com uma produção de até três mil frutos por 
planta e o japonês está maluco porque tem 
de fato uma grande aceitação no mercado 
japonês e europeu. A cooperativa do japonês 
me fala em tomo de um dólar por fruto que 
está sendo comercializado no Japão, em Tó
quio, mas é wn potencial ... estava lá, exótico, 
mas nunca vimos nenhum problema de do'en
ça, e está lá naquela área. 

O SR. - (Sem microfone) 

OSR EMELEOCiPEO BOTELHO- Esse 
é um problema. As plantas perenes dos trôpi· 
cos têm um périodo_ longo de maturidade e 
a nossa pesquisa toda é uma tentativa de abre-
viar isso. A enxertia dele é difícil porque é uma 
gutífera, tem látex e não como da serio.gueira, 
mas outro tipo de látex que oculta muito o 
pagamento_ dos enxertos. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- E 
a família dela? 

O SR. EMELEOCf?EO BOTELHO - Gut!
fera. Aqui é o fruto do mangustão, um fruto 
que é considerado o manjar dos deuses. É 
uma delícia de fruta. 

Trabalhamos também com a seringueira. 
A seringueira no nosso trabalho entra como 
uma ferramenta do nosso sistema de produ
"ção, porque nós estamos tentando imitar a 
floresta, ou seja, estamos tentando o sistema 
chamade agro-silvocultural. Estamos queren
do consorciar plantas perenes de ta1 forma 
qt..ie imitemõs a mata. Infelizmente, nb mo· 
menta, nós temos conseguido com um máxi
mo ·_de três plantas: castanha, seringueira e 
cacau ou castanha, seringueira, pimenta e de
pois cacau. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -
Dendê? 

O SR. EMELEOCIPEO BOTELHO DE AN
DRADE -Dendê, não. Esta é uma seringueira 
muito bem desenvc;>lvida. Neste_ intervaJo, que 
vamos ver mais tarde, tinha pimenta-do-reino. 
Velo o fusacio e a atacou. Ela pagou a si, 
pagou o seringal e nós estamos colocando 
o cacau, que vai aproveitar a sombra da serin
gueira. 

Aqui, por exemplo, a seringueira. Nós esta· 
mos inovando, porque achamos que, com 
uma filetra 56, nós temos mLito poucas plan
tas nesse espaçamento de 7 por 3. Neste caso 
o espaçamento não é de-7 por 3, é mais largo. 
Nós diminuímos o esPaçamento acjui e esta-
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mos co)ocando fileiras duplas de seringueiras 
de 5 por 2,5. Nesse espaçamento, que vai 
até 12 metros, coloca-se a pimenta-do-reino. 
Ela paga todo o investimênto e, depois,· fica 
espaço suficiente com sombra para se colocar 
o cacau. É um sistema .estável. 

. campo experimental, onde tiVemos o prazer 
de começar com este trabalho. 

~ · Isto é cacau sombreado com pupunha. Pu
pl.Ulha é uma cultura que pensamos ter um 
grande futuro na produção de óleo e de car
boidratos, porque nunca poderemos competir 

. com- o milho do Sul, já que não temos uma 
O SR. RELATOR (Jarbas Passannho) - grande vocação para a produção de milho. 

Nesse sistema experimental de seringueira. V. - Mas, a farinha_ da pupunha é tão boa, em 
5" tiveram muitos ciclos ou nenhum? --teimas de carboidratos, quanto o milho, por

que este, na verdade, não tem outra riqueza 
O SR. EMELEOcfPEO BOTELHO DE AN- senão carboidrato. O binômio imbatível na ra-

DRADE - Aqui? Sim. O Dr. Vr:cente Morais, ção para suínos e aves que suStenta todos 
que é o nossO fisiologista, com algumas incur- os Estados Unidos e o _Sul ~ . sola-milho. O 
sões na área de patologia - que foi o Chefe müho entra com- carboidratos e a soja com 
do Centro de Seringueira - dii que esse .é proteínas. 
um fenômeno que nós estamos precisando - Já disse que o dia em. que conseguinnos 
conhecer. S. S• fica muito triste quando, como uma -planta perene, coffi ·alto teor de proteínas 
nós passamos 12 anos tentando conhecer o estaremOs resolvendo o nosso problema de 
prOcesso nos seus mínimos detalhes, vem o · nutriçãó animal para suínos e aves, _que deve
Probor e acaba com tudo. E nós ficamos an- riamos deslanchar, porque não. temos proble-
siosos, porque agora nós estamos começan- ma de óleo, não teríamos problema de carboi-
do a entender alguns mecanismos fundamen- dratos. 
tais para a implantação de seringais de cultivo Esse sistema, por exemplo, temos uma to-
na Amazônia Com isso, criou-se uma c.eleu- nelada e uma excente produção em solos de 
ma, outra desinformação a respeito da cultura, baixa fertibüidade. Mil quilos. de.amêndoa seca 
fazendo com que e!a vá para outras pragas. de cacau e 12toneladasdecachos,numespa-
Daí V. Ext está dizendo que a seringueira só çamento que não. é 0 comum. ·É bem largo, 

de bacuri que se faça e fica .um dia fora da 
gelad~ira, azeda, fermenta, 

O SR. - Vamos dt;!er, tem todas 
as propriedades. 

OSR. -Todas as propriedades. 

O SR. - Esse aqui é apenas uma 
novidade. O cupulate é o chacolate que é obti
do da semente do cupuaçu. O cupuaçu é do 
mesmo gênero do cacau. É o teobroma gran· 
de florum. O cacau é o teobroma cacau. No 
cacau s6 há sementes. A mudlagem vai em 
processo de fermentação e some, depois seca. 
No cupuaçu tem-se a polpa que pode ser utili· 
zada para fazer néctar, sorvetes, doces, com
potas etc., e o mais importante porque no 
suco de cupuaçu obtém-se 20% de casca que 
pode ser triturada para jogar como adubo, 
40% de polpa e 40% de semente. A polpa 
pode ser utilizada como já falei e da semente' 
pode-se fazer um chocolate tão bom ou me
lhor do que o .. do cacau. 

- A Ceplac, inclusive, está preocupada porque 
se isso aí é verdade, eles estão querendo fazer 
alguns estudos, porque issà deverá ocupar 
grande espaço nas nossas exportações de ca
cau. 

(Pegunta fora do mkrofone.) 
vaibemnosuldoMatoGrossO,nolitoralpau- com 100 plaritas por hectare: 10 x 10 para 
lista etc. Nós achamos que não, mas precisa- sombrear 0 c.acau. Altamente ecológico. A - O SR - Sim, do cupuaçu. Hoje, 
mosentender.Nósestamosconversandohoje proteção do solo é fantástica. Esses são os hâumacoqu~luç:he.naregiãodazonaBragan· 
sobre a questão da ocorrência endêmica de sistemas que podemos indicÇJ.r para esses so- tina, em _implantar ... 
microcicos na mata. A seringueira é atacada los mais fracos. Os solos mais férteis deveriam o SR. - (Fora do microfone.) 
na mata de microdcos. Se se coloca no siste- ser desenvolvidos com culturas anuais. 
ma de monocultivo, cria-se o substrato e o - Logicamente que 0 Cepatu não· ficou 50• 

seringal é dizimado. Ela passa do caráter endê- mente preocupado em gerar sistemas, porque 
mico para e epidêmico. ~ de repente você tem produção de guaraná, 

Na diversidade das culturas, uma vez que de cupuaçu, seringueira, enfim, e 0 que .se 
os fungos são específicos para aquela planta, irá fazer com.esses problemas? Temos que 
as outras fundonam como uma barreira. Não embutir tecnologia para aumentar, digamos 
podemos deiXar de admitir o aspecto dos _ini- assim, 0 nosso poder _de renda. 
migas naturais. Esse assunto que nós é$rõ0s · - Então, desenvolvemos guaraná em pó solú-
trabalhatldo: os predadores naturais do fungo. vel, porque .o. guaraná, normalmente, não é 
Quando consorciamos a Serini:Jueira. c.om o solúvel em água; para quem não conhece o 
cacau e com a castanha, que nós criamos guaraná, está al o cacho com as suas semen· 
alguma coisa semelhante, nós não tiver:n.'?.~ tes que ficam, depois .de retiradas, neste esta-
o sucestãso da prdoteçl ão. Exfstad temO-alpregunsdadpontod s do, com seu ari!Q branco .que não. tem serven-
que es o sen o evan os. or o ti d . 1 él" · 1 d 
fungo teria que ter proximidade da folha. Tal-' a, epo1s e e 1mpoem uma peneira, ava o, 
vez, no nosso sistema não tenhamos atingido _ torrad~ e moído. .. _ 
esses degraus para que 0 predador atinja as AqUI temos o pó ou o_ bastão. Nes.~e caso 
folhas da seringueira nos seus mais diferentes n:esmo 0 pó ou <?.bastão ~e é ralado, ele 
estados. Existe todo um sistema de fitopato- nao tem boa solubilidade. Entao, es~mos de-
logfaparavercomofuncionaessemecanismo senvolvendo o.guaranâ em pó soluveJ, q~e 
de proteção da floresta. A nível de solo, esse coloca-s_e_ dentro da água e ele .se solubiliZa 
é um mecanismos em que estamos insistindo com facilidade. 
muito. Estamos estudando o projeto aplicado Outra tecnologia que temos é a de néctar 
através de nitrogénio marcado com o Cena, das nossas frutas; C:upuaçu, bacuri, geléia, en-
em São Paulo, que é o Centro de Energia furilOOOs ·os -prOdutOS da:s fruteiras tropicais. 
Nuclear na Agricultura de SãO Paulo, marcan- No cas.o, a pupunha é conservada em calda 

O_SR. -'tem. Aliás, o principal ini-
migo do cacau ataca o cupuaçu. 

OSR. -Eleatacamaisocacau 
de que o cupuaçu? 

O SR. -A mesma coisa. Q pro-
blema todo é o seguinte.: é di.ficil eliminar um 
patógeno. Os pát9genos existem, nós.temos 
é que conviver. com eles da melhor maneira. 
Temos técnicas hoje desenvolvídas que per
mite conviver plenamente, oomo por exemplo, 
podas e tratamento químicos. Consegue-se 
conviver plenamente, tanto no cacau, como 
no cupuaçu. 

O SR. 

OSR. 

(Fora do microfone:). 

- .t. Exatamente por isso. 

O SR. - (Fora do microfone.) 

O ·sR. - É porque não. ~xlste, 
por exemplo, cliníperis pemiciosus na região 
de cacau. · - · · 

Eles acham que se levando o cupuaçu leva 
o fungo. Mas tenho as minhas dúvidas. 

OSR. -(Fora do microfone.) 

do nitrogénio fóssil, potássio, para vermos co- e em salmoura. Tanto a calda quanto a salmo- O SR. -Queria apenas falai so-
mo é que funciona essa aplicação de nutrlen- ra consegue-se conservar até tun ano em pra- bre a parte animal. Isso .é uma fazenda nossa 
tes a nível de solo. teleira. de búfalos. E basicamente o búfalo, ·para nós, 

Temos uns pouc~Os exerilplos dos consór- Outros aspectos interessantes é que com é um animal de excelente aptidão para carne, 
cios: este é um consórcJo de seringueira com estes néctares nós podemos fazer refrescos. leite e trabalho. 
guaraná. E os consórcios vãO por ai mulfip~- Na verdade, estes néctares, naquelas garrafi- No caso, uma fazenda tem que ter esse 
cando-se, quantos forem os produtos que te- nhas e o processo que é utilizado com pasteu- 11ago que, indusíve~ pennite a criação de pei
nhamos para desenvolver. Este é um exce- rização e esterilização do recipiente e vaza- xes, que é uma renda adicional ao produtor. 
lente consórdo. O Dr. Paulo Alvim é um entu-~ mentoàvácuo,agüentaprateleiraaté6meses. __ Temos trabalhos interessantes, por exemplo, 
siasta disso, vai captar um poço no nosso Qualquer vinho ou refrescO de cupuaçu ou de criação, nesse lago, de pirarucu, que esta-
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mos conseguindo atingtr em Um ano até 1 O · 
quilos. 

O SR. - Ele se reproduz? 

O SR. -Nesse caso com o pira-
rucu, precisamos ter tanques de criação. O 
pirarucu é um peixe carnívoro, ele tem que 
se alimentar de outro peixe, a tilápia, que é 
herbívoro. E esse lago é para o búfalo disipar 
o calor corporal, porque ele é p'reto e, por 
isso, pega bastante calor. Quando ele vem 
para o estábulo, para a ordenha, eJe tem que 
perder o calor corporal. Isso já está prOvado 
que aumenta entre 25, 27% a produção de 
leite. Quando ele passa aumenta, quando ele 
não passa diminui. -

Ele fertiliza o lago e cria um fictoplanto mUi~ 
to bom para a tilápia crescer.- A tilápia cresce 
e vai ser o alimento para o piiarucu- é inais 
ou menos esse processo. 

Aqui é o búfalo entrando no lago no pro
cesso produtivo, porque isSo fciz parte da perda 
de calor. Ternos um dos- noSsos containei.s 
trabalhando em cima do manejamento gené
tico para leite. Nos nosSos contalners essas 
matrizes são vendidas em leilão, como exce-. 
dentes de pesquisa para-os-Produtores, bem 
como os reprodutores. · 

Ar, por exemplo, é uril reprodutor "murra", 
e duas vezes por ano fazemos os leilões, que 
são em B_e!ém ou em uma cidade do Baixo 
Amazonas. 

Aqui é ,o búfalo para o tràba1ho. 

O SR. -É dócil~ 
O SR.: - Completainente dócil e lo-

gicamente. a tecnologia· do léite de búfalo. Já 
temos desenvolvido quãtfo tip-os de queijo: o 
provolone defumado; o Mínas, o fresca! e o 
Marajó. Estamos agofa cOm um novo, que 
é o mussarela brasileiro, porque o mussareJa 
típico é o italiano que o.outro processo que 
não é muito utilizado aqui .. E os iogurte de 
leite de búfa1o, com sabores de cupuaçu, de 
bacuri, etc. 

OSR .. - Fora· do- microfone. 

O SR. - Bem, Srs., infeliZmente eu 
teria outros slides, aqui, mas não vai ser possí
vel apresentar porque aqui estão resultados 
de pesquisas no meio flore;sta.J e recuperação 
de pastagens. (Palmas.) 

O SR: -Poderia encaminhar, então, 
este estudo aqui para a Comissão? 

o SR. -Perfeitamente. 

O SR. PRESIDENTE' (Leopoldo Peres) -
Passamos, agora, à fase das interpelações. 
Com a palavra o Senador Nabor Junior. 

O SR. NABOR JÚNIOR"-- O Sr. Falou no 
zoneamento agroecológlco da região amazó
nica. Eu penguntaria: ·a· éüidada tem condi
ções ·de realizar este traba!J1o? 

o· sR EMELEOC!PEO BOETELHO- Eu 
acho que tem. Agora, não _é necessário que 
seja só feito por n6s. Eu acho que há possibi
lidade de fazer um traba1ho conjunto. Ê claro 
que, digamos assim, grande parte do conhed
mento estaria na Embrapa. É passivei que 

a Embrapa saiba. Agora,_ eu gostaria que fq,sse 
feito em conjurito: pór exemplo, os técnic~ 
que existem hoje na Sudarn, desenvolvendo 
um Setor _de- Sensoréamento Remoto, .aPro
ve!~! _ ag_~ela e_quipe; o_ pessoal da Ficape, o 
pessoaf do fNPA .. Outra coiSa, o zonearnento 
não -é siinpresmente agrícola, mas dinâmico, 
pois nunca acaba, porque ele fica mais rico 
à medida em que as demandas apareCem. 
Então, um zoneamento bem completo teria 
as aptidões agrícolas, ele teria as áreas destina
das às reservas, ele teria as áreas destinadas 
às reservas indígenas, se a FUNAI assim qui

_sesse, ele teria as áreas- vocacionadas para 
hldroelétricas; ele teria as áreas militares de 
fronteiia, ermrri, esse é o zoneamento com
pleto e ele fica completo na medida em que 
é exigido. 

Ehtão, parece-me que na parte agropecuá
ria -nós poderemos fazer, mas também acho 
que a Ficape, que o Museu Goeldi, o INPA, 
_etc, podem participar. Eu gostaria apenas tam
bém de fazer um registro: um dos grandes 
trabalhos que se reaJizou na Região Amaz6~ 
nica ligado a Isso, foi o Projeto Radam. O Pro
jeto Radam foi alguma coisa assim de muito 
séria e muito importante que se fez em termos 
de Amazônia e também de Brasil, que cumpriu 
a sua função e hoje, inclusive, os mapas carto
gráficos do Projeto Radam, são peças que nós 
podemos considerar como patMmônio, porR 
que não existem mais e é alguma coisa de 

- muito bem feito. Esse pessoal do Ra-dam está 
disperso hoje no IBGE, mas tem experiência, 
porque é muito importante a experiência de 
campo, POr exemPlo, em uma imagem de 
satélite, um técnico em imagem pode muito 
bem interpretar as diferentes nuances de cor 
mas, às vezes, ele não sabe o. que quer dizer 
uma coloração. 

Recentemente estive na Sudam e conver
sando com o Simeão, do ÍNPE que está lá, 
ele_ disse: Eu estou com um problema aqui 
nesta cor, eu não set o que é isto,. Eu digo: 
"Qual é _essa área"? Ele disse: "Paràgominas": 
Eu digo: "Mas onde?" "Região assim, asscrdo" 
Inclusive neste slid~ que eu ia mostrar, nós 
estamos com um sistema de recuperação de 
pastagens, via consordação com essências 
florestais. Nés estamos querendo fazer o siste-. 
ma agro-silvo paston1. Então, nós plantamos 
nas pastagens, essências florestais, mas antes, 
nós plantamos milho, porque para recuperar 
pastagens nós precisamos de adubos; como 
o adubo é caro, nós temos que ter alguma 
coisa para ele pagar o adubo antes. Então, 
nós plantamos müho, plantamos a essência 
florestal, ela cresce, depois nós plantal!los o 
capim e nós estamos tentando ver se _atingi
mos esta reciclagem a nível de pastagem, uma 
vez que a recuperação químiCa em que_ nós 
tivemos sucesso-em recuperar pastagens com 
fósforo, não foi suficiente. E ele rrie disse: "Eu 
não estou conseguindo perceber bem". E eu 
disse: "Isto aqui é uma cultura nova, pela cqr 
isto é milho Ou feijão". - · 

ComO a época do plantio do feijão é ãgora, 
que está terminando de _chover, na época, en
tão era milho. Eu disse: rapaz, entâo é isso 
aí. 

Então, essa experiência de campo é preciso. 
E esse pessoàl do R adam, O pessoal do levan
tamento de solo, da própria Embrapa, eJ~s 
são importantes e estão espersos. Então, _por· 
exemplo, eu estive conversando, uma vez, 
com um colega nosso, que está em Goiânia, 
que trabalhou muito no Radam, na Amazônia. 
E devem ter, pelo menos, uns_ 30 espàlhados 
aí, que trabalharam e conhecem. 

Este' é o depoimento que eu gostaria de 
prestar, aqui, na ajuda que este pessoal pode
ria dar no nomeamento agroecônomico eco
lógicO. Por exemplo, -:'uma contribuição funda
mental nele, neste zoneamento, é o IBGE. O 
IBGE é fundamental nisso. Porque o zonea
mento não pode ser só solo, clima, vegetação. 
Tem um ponto fundamental, por exemplo, 
que é o socio-econômlco. A sócio-economia 
é fundamental. Como é que estão distribuídos, 
digamos assim; as propriedades. Como está 
a tipologia? Como está esta tipologia que está 
servindo de propriedades na Região Amazó
nica? A fiffi de que possamos verifLcar o aden-_ 
sarnento. Se nossas técnicas de manusear da~ 
dos e números via I!3GE;/na verdade, elas ba
tem, com o que acontece no campo~ 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
Na sua concepção, a primeira coisa que tem 
que ser feita na Amazônia, é esse zoneamento 
para se pensar na ocupação sócio-económica 

_-da região. 

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO D-Iõ Ali· 
DRADE ~ Para mim é fundamental. Porque 
a ocupaçãO -desordenada é porque ·ainda não 

. há um ordenamento, esse que tem que ser 
feito. --

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo· Peres) -
A segunda pergunta_ e a última seria: o resul
tado clessas pesquisas realizadas pela Embra
pa estão sendo devidamente assimiladas pe-

--!Os produtores da região? 

. O SR. EMELEOCÍPEO BOTELHO DE AN· 
DRADE-- Esta é uma pergUnta_ que_ ~_rilpre 
XJ.OS preocupa. Achamos que existe um proble~ 
ma básico. Porque a pesquisa, digamos assim, 
a base, a atividade fim da pesquisa é gerar 
tecnologia. Difundir tecnologia rião é função 
nossa. Estamos tentando fazer isso. Esta difu· 
são da tecn_ologia tem que s_er feita via assis
tência técnícã. A Embrater, o sistema Embra
ter. E, infelizmente, esse sistema tem sido pou
co atendido. Eu diiia, assim, que nesses últi
mos anos, ela tem tido muito, tem sido d "pri
mo pobre" do setor agropecuário, inclusive 
com perigo de extinção. Então, quer dizer, isso 
aí é-muito triste. Agora, basicamente, p~o as· 
pecto amazónico, digamos assim, temos al· 
guns problemas, que fazem com que esta ado
ç~O seJa dificü. Po~ exemplo, piãntar seringuei
ra não é muito atrativo se ~stem mananciais, 
reservatórios maciços de castanhais e voc_ê 
pode chegar Já e retirar esse material. Agora 
existe uma necessidade de se plantar casta
nhas, porque o castanhal mais famoso, por 
exemplo, os maciços mais famosos são os 
do Pará. Os do_ Sul do Pará estão com proble
mas sérios de devastação, por causa da estra-
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da de Carajás, na Serra Norte, e os problemas 
das usinas que estão demandando carvão. E 
fora, logicamente, a própria ocupação daque
las áreas. Então, isso aí está devastando os 
castanhais mais conhecidos. A carência dos 
recursos naturais disponíveis, facilmente, co
ecnica, a tecnologia do plantio racional. Este 
'é um dos fatores. O outro, que nós podemos 
colocar, será o período que as nossas culturas 
-seringueira, castanha, cacau, que levam pa
ra serem pagos. Por exemplo, a pimenta, por 
que todo o mundo gosta de plantá-la? Porque, 
no primeiro ano, ela já produz. No segundo 
ano, ela já está com dois terços da produção. 
E nO terceiro ano, já_ está com a produção 
plena. Já até se pagou e em va1or dela. Já 
a castanheira, leva-se seis, sete anos, a serin
gueira sete ou oito, e assim por diante. É outro 
fato r que dificulta a adoção. Podemos até colo
car, de algum modo, a tradição agropecuária. 
Hoje, as coisas começam a mudar. Não por
que tenhamos mudado o conceito de extrati
vista, mas porque estão chegando pessoas 
do Sul, principalmente mineiros, paulistas, pa
ranaenses, gaúchos, que_ têm tradição agrí
cola. Agora, o problema deles é o desconhe
cimento da te-cnologia. Aí, sim, temos que fa
zer um trabalho pesado em cima de difusão 
de tecnologia. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Péres) -
Com a Palavra o Senador Mário Maia. (Peço 
ao Senador Nabor Júnior para ocupar o meu 

.lugar.) 

O SR. MÁRIO MAIA-O Dr. Botelho, prati· 
carnente, exauriu as nossas curiosidades. Mcis 
eu queria, só me aprofundar na informação 
seguinte ,......,... é uma curiosidade, uma preocu
pação obsessiva, uma cachaça nossa - é a 
preocupação com as transformações dos se
ringais nativos em campos de pastagens, prin~ 
dpalmente, lá no Acre. E o Sr. mostrou, aJj, 
pelo mapa que as nossas terras são, quase 
todas, do Acre, de solos eutróficos, portanto, 
é uma área'IEI ser estudada e rezoneada.e reme
diadas com os espaçamentos bem especifi
cados para cada .grau de cultura; e a pecuária 
Já, estou vendo que, realmente, pela amostra
gem do solo, que tem uma alta capacidade 
para agro-silvocultural, está-se derrubando a 
mata para transformar a terra em pastagens. 
Principalmente, aquele solo Já, que o Sr. mos
trou que, praticamente é a mancha maior que 
nós vimos, aí, de riquezas da Amazônia 

Eritãõ, eu estive há uns quatrõ ãlios, visitan
do a Ernbrapa no Acre, e os seus colegas 
me informaram, e eu, então, falei para eles 
da nossa -curiosidade, s__e eles tinham algum 
~studo sobre o adensamento dos seringais 
nativos com espécies nobres, especificamen
te, a seringueira e outras espécies mais, que 
ocorrem junto corn_ as outras, E dei a idéia 
de plantar, entre uma seringueira e outra, nas 
pernas de estrada, para adensar. Ent~o, ele:s 
me informaram o seguinte: que. eles já esta· 
vam fazendo essa experiência, só que não es
tavam plantando, estavam espelhando, e, 
identificavam as seringueiras próximas entre 
as que estavam em idade de corte e esplehan~ 

do-as daqui a uns anos de experiência. Esta
vam abandonando a experiência' por causa 
de falta de assistência, apesar de ela ter dado 
resultados muito sigrlificativoS, só com o espe
lhamento. De modo que eu queria saber qual 
a experiência do CEPA TU nesse sentido, com 
referência à seringúeira", adensamento da es
pécie com referência à seririgueira e outras 
espécies nobres, conio a seringueka, o mog
no, o cedro, a itaúba, a rnaçaranduba, o jatobá. 
Esta é uma pergunta: E a outrá, referente às 
frutíferas, principalmente o cupuaçu, como o 
Sr. falou, eu estive, agora, também, no Rio 
Grande do Sul e o pessoal, lá, está muito entu
siasmado com o plantido ·de tupvaçu, porque 
já está sendo criado, lá, acostumados a serin
gais e ao cultivo extrativista da borracha e, 
também, do plantio, ele é um entusiasta as 
polpas do açaí e do cupuaçu. O Senador Na
bar Júnior conhece, o A1quimar, que é muito 
interessado, ele é um sujeito simples, leigo, 
mas ele é muito interessado nas coisas da 
agricultura. E1e me falou o segl!inte: que a 
economia, comparando a economia do extra
tivismo da borracha com a·coleta·do cupuaçu, 
por exemplo,- e uma safra, lá naquela área, 
uma safra que importa de seis a oito meses, 
dá mais ou menos uma média de trezentos 
quilos de borracha, que dá, mais ou menos 
360 cruzados por safra, que, dividido por doze 
meses, dá uma mensalidade de 29 ou 230 
cruzados por mês para -o seringueiro. E wn 
pé de cupuaçu dá por safra, por ano, dez qui
los, vendido a seis cruzados a polpa. Só na 
polpa, sem a semente. EntãO, dez pés de cu
puaçu davam pela saca da borracha de oito 
meses de trabalho de um seringueiro. Eu fi-· 
quei, assim, muito curiõso- e admirado deste 
raciocíriio de trabalho de um seringueiro. Eu 
fiquei com esse seu raciocínio e queria saber 
se corresponde mais ou menos à verdade com 
a experiência da Embrapa. 

O SR. EMELEOCfPEO BOTELHO - Em 
primeiro lugar, a nossa Concepção, Joglc.a
mente o Estado_ do Acre é um potencial enor· 
me em tennos de exploração agrícóla no futu
ro, o seu problema é a própria posição geográ~ 
fica em que se encontra, a dificuldade de_ es
coar a produção. 

Eu, particularmente, defendo que se faça 
estrada para o Pacifico, porque abre perspec
tivas muito grcindes para se explorar aquela 
região com maior técnica e maior produti
vidade porque, de fato são as reservas dos 
nossos melhores solos. 

com-reraç~o. por exeiriPio,j ao aSpecto do 
extrativismo, acreditamos que existe espaço 
- como disse desde o início - para todos. 
No nosso man~o silvo-cultural; aí envolve cas~ 
tanha, envolve seringueira e envOlve mogno, 
etC, temos mostrado com dados que quando 
não se maneja uma floresta, a sua produção 
é de 1m3 porhectare/ano-amatasemexpio
rar --:-_quando se explora a mata e não :se 
faz manejo, logicamente custo zero, é meio 
hecta-re/ano; quando se faz à manejo;'quando. 
se derruba a mata, temos nossos dados que 
quando se derruba uma mata, no sistema se1e
tivo, até 70m3 por hectare, que dá uma exce-

lente rentabilidade, nós só_ mexemos com 
47% da massa- tenho s!ides aí para mostrar 
exatamente uma floresta que foi mexida, 1 
mil hectares, na Flora, ,que é a flora nacional 
do Tapajós, onde temos os nossos trabalhos 
de exploração floresta] com máquinas pesa~ 

_ das, utilizando empilhadeiras, etc. Então, ftze
mos _este manejo e que custa 22 dólares por 
hectare, esse manejo nada mai_s é do que você 
justamente como o Sr. está falando na lingua~ 
Sem é o espeJhar é você limpar _urna_ planta 
que está com bom desenvolvimento; é aquela 
que _está atrap"alhando, uma sombra de uma 
planta que tem baíxo valor econômico. Esse 
manejo é eficiente e passa de 3m3

, a partir 
de agora, por hectare/ano, o rendimento dessa 
floresta, com o custo de 22 dólares, que é 
muito baixo em relação ao volume de madeira. 

Os nossos dados de exploração florestal 
acho que são muito bons _e muito_ seguros. 
Com relação _a isto, çor exemplo, enriqueci
mento florestal, acreditamos que não _só com 
seringueira, mas é possível que seja feito com 
seringueira. O conceito, hoje, moderno de" ex· 
trativismo é que_ tem urna fase de ascensão, 
em termos económicos ecologicamente é ex
celente, ninguém discute o asp~cto ecológico, 
mas em termos econômicos e sociais tem 
uma ascensãO, um patamar e urri declínio. 
Esse patarriar e ésse declínio_ ficam em função 
do tipo de exploração que está sendo feit1J; 
é claro, por exemplo, que uma exploração de 
floresta no corte raso, esse periodo é muito 
curto. Numa seringueira que você c_orta, explo
ra toda a seringl!eira e espolia completamente 
a planta e pode levar até a impossibilidade 
de reaproveitar, o .~spaço é um pouco maior, 
mas, tem limite; castanha seria maior porque 
é s6 a coleta. 

Então, achamos que é um sistema que tem 
esses limites. A nossa idéia é para essas áreas 
e essas zonas, porque estaria havendo assen
tamento de produtores nessa base, .e. estamos 
tentado enriquecer para aumentar não só a 
produtividade desse período. Ele é plenamen
te válido não só ·coino cupuaçu, não .só com 
o timbó, por exemplo. O timb6 é uma ·planta 
nativa da Amazônia que vai ter um potencial 
muito grande; já teve, no fim da década de 
50, o IAN trabalhou muito com b timbó, para 
a produção de rotenona que é um insentidda 
natural; ele combate piolho de búfalo com 
uma precisã_o- fantástica, largaria de milho: O 
timbó é rotenon.a Pura que ataca aPenas os 
animais de sahgUe- (rio. Só não ataCa· os de 
sangue quente; ele é imune aos bovinos, aves, 
etc. -- - -

No fim da década de 50, eu me lembrO, 
ainda· menino, no fAN tinha aquele monte de 
timb6; o Dr. Múçio, ___ Dr. RUbem _Uma, esse 
pessoal tinha. Corp o advento dos insenticidas 
modernos, sintéticos, acabou o timbó. Assim 
como velo a fLbra sintética, pensou-se_ que a 
juta ia acabar. Quando velo a borracha sinté· 
-tica, pensóu-s_e que a borracha ia acabar. Com 
os rorantes sintéticos, que são cancerfgenos, 
e a poluição que os insenticidas estão fazendo. 
tudo isso faz com que esses produtos voltem 
à terra 
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O Dr. Rubem, por exemplo, está com uma 
coleção fantástica. Ele está terminando a sua 
carreira de pesquisador lá conosc"O. Eu disse 
que vamos fazer uma homenagem para ele 
porque ele merece. O Dr. Rubem Uma disse 
à meia-noite do dia 31 de dezembro pendura 
as suas chuteiras, e n6s -vainOs fazer uma festa 
de arromba, porque ele merece, foi nosso pro
fessor. Ele fez uma coleção de timbó que é 
uma coisa fantástica, de toda a Amazônia, p-o-
demos dizer que nóS "temOS riO -cepatu Uma 
grande parte das variedades de timbó. 

Enfim, esse é um éaminho, porque, veja 
bem, eu coloquei que toda essa confusão so~ 
bre a Amazônia é muita emoção, muita desin
formação e muito interesse económico por 
traz disso, muito grande. 

Na verdade, o Brasil é um País que cresce, 
um País jovem, um País que está aí apavo
rando o mundo inteiro em termos de cresci· 
menta e tem alguém que tem interesse em 
brecá!.Jo. Nós teiT,Ios que ter coragem para 
aceitar o desafio de não aceitar essas intro· 
missões. 

O SR. MÁRIO /fWA- Estou satisfeito com 
a resposta; queria s6 uma palavra final, sua 
opinião, porque tem sido multo polêmico isso, 
a preocupação com a exploração extrativista, 
borrada, castanha versus derrubada da flores-
ta para campo de pasta!;lens. 1 • 

Como n6s vúnos ali no mapa, a maior man
cha está lá no nosso Estado. Eu queria saber 
a sua: opinião se realmente a vocação do Acre 
é agro-silvo-cultural muito mais do que pas
toril. 

O SR EMELEOCÍPEO BOTELHO -A ati
vidade agrícola ou pastoril pode ser feita em 
qualquer área da regiãoAmazônica, desde que 
seja feita com técnica. O Acre precisa, assim 
como o Amazonas - Rondônia já está fazen
do, já está inclusive bem avançado - do zo
neamento. O zoneamento agro-ecológico de 
Rondônia está muito avançado. O que é p}e. 
ciso é que os Estado também participem dis
so, quiçá os municípios. Porque quando se 
fala em zoneamento, todo pedólogo fala em 
que escala? 1:1 milhão, 1:2 milhões; alguém 
diz que isso não vai dar _em nada, porque a 
melhor escala seria 1:30 mil Os munldpiosi 
e Estados têm que ter esta preocupação. 

do a pesquisa de maturação ser longa, o que 
se faz agora só aparece daqui a 3, 5, 1 O anos. 
Para nós, lá, são dez anos. Então,- na- época 
em que tivemos os nossos-melhores salários, 
estamos tendo hoje as hõssas melhores co~ 
Iheitas. No_ entê!nto, estão se esquecendo de 
que estamos sendo sucateados, prejudicados 
no Salário, em equipamento, em reposição, 
em investimento. Isso vai começar a aparecer 

-daqui a 5 anos porque a nossa produtividade 
ca"iu. É preciso que se tenha sensibilidade para 
que a aplicação desse recurso seja contínuo. 
Veja bem, a solução do Acre,' de Rondônia, 
do Pará é usar a técnica nas áreas, que são 
pouqUtsSimas, que respondem a essa técnica. 
Se a área é, por- exemPlo, pastagenS, acho 
que devemos desenvolver. Talvez, no momen
to, nao tenhamos a técnica pastoril, como o 
-~enhor fala, como _desenvol,-er pastagens. 
Mas, com o trabalho que estamos des_envol
vendo, tenho certeza de que teremos êxito em 
curto espaço de tempo e gerar tecnologia para 
esse aproveitamento agropastoril. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, rel_ator da comissão. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Professor E;meleocipeo, a: sua palestra foi mui~ 
to útil para nós. __ _ 
- Expontane.amente o Senador Mário Maia, 
puxou a claque das palmas depois da sua 
exposiÇão e nós aOerimos_ a ela _ 

O sePhor muito entusiasmado, naturalmen
te, com a Ernbrapa, pegou seus 5 ou 1 O mi nu~ 
tos para falar sobre ela e não sobre o Cepatu 
propriatnente ditq. Talvez por isso tenha preju
dicado wn pouco o que gostaríamos de ver, 
eSsa série deslides sobre o problema do Cepa
tu, especificamente nessa questão das pasta
gens degradadas. Mas, me preocupou, de iní
cio, uma referênciá numérica sua. O senhor 

. falou sempre em 500 milhões de hectares. 
Nós tivemos, aqui, uma variação muito grande 
porque a Arnaz6nia foi considerada com 260 
milhões pela_ Sudarn - Dr" Clara Pa:udolfo 
-; com 350 milhões pela FAO; Lúcia Pires 
se refere a 300 milhões e o [BQE se refere 
a 500 milhões, mas estes são para a pan-ama
z9nia, para toda a Amazônia sul-americana, 
d~ qual detemos cerca de 60%, o que daria 

O Estado do Acre precisa urgentemente faw urna ordem de 300 milhões também. Então, 
zer o·seu zoneamento. Ele tem terras fertilís- quando o senhor se referiu àqueles 6% como 
sirnas, que precisam ser aproveitadas. Sería sendo-30 milhões de hectares, ficamos em 
uma: tolice se_colocar um extrativismo, se tem dúvida sobre esses valores. A primeira per-
tanta área que pode ser explorada com esse gunta é por que o Cepatu trabalha com 500 
extrativisrno, que: pode ser reservada para flo- milhões de hectares? 
restas, etc., e utilizar essas terras férteis para 0 SR EMELEOdPEO BOTELHO ÓE ANw 
produção de alimentos básicos, arroz, feijão, DRADE_~ Esses 500 milhões de hectares 
milho, mandioca, soja, com tecnologia, com são baseãdos no IBGE, em primeiro lugar; 
controle, com técnica de conservação de solo. 

Assim, consegue-se tornar essa terra produ-.~_::'Amms:az%,o~run·da~!Ôeg~a:'l .~.~cirudaueSEstuestdam:'.~~~~~~~a;~i~ tiva durante um período muito grande. Nós _ ~ _ 
ternos competência para isso,- precisamos 
apepasinvestirnapesqUisa,precisamossaber O SR. RI~LATOR (Jafbas Passarinho)--
que não podemos sucatear recurso humano Poi_s é,_ e esses dados são da Amazônia legal. 
na área de pesquisa, como está acontecendo. Trabalha com a Amazônia legal e tivemos es-
Na realidade, a Ernbrapa está; os nossos· orça· ses dados aquL Na verdade, existe uma discre-
mentos são ridículos em relação ao que se pância_p~rque_ queremos trabalhar com a fio-
tinha antes. Na época se investiu muito e devi- ~ restã,- dentro da Amazônia legal, que nãn- é 

necessariamente a região Norte, pois esta tem 
mais do que floresta, tem cerrado, tem cam
pos naturais, tem mata ciliar. EntãO, Os dados 

_fundamentais para nós seriam caracterizar 
quanto de floresta na Amaz6nia brasileira nóS 
teríamos. E esses dados de floresta, corno dis
se estão _com números discordantes. 

OSR EMELEOCÍPEO BOTELHO DE AN
DRADE ~ Nós temos um trabalho, que se 
chama Impactos T ecnológfcos da Pesquisa 
Agropecuária na região Norte, em que esses 
dados podem ser bem avaliados. Vou deixar 
uma cópia aqui. Inclusive, ele expressa bas
tante esse assunto_. Outro ponto em que gosta
ria- de dar uma contribuição, e vou mandar, 
é a tese do Dr. Ruma, que é Sobre o Extrati
vismo Vegetal na Amazónia, urna tese de dou
torado que foi recentemente concluída em Vi· 
çosa:, e que eu diria- ser o trabalho mais com
pleto hoje sobre o extrativisrno. Para se ter 
uma idéia, são setecentas páginas, que pode
riam, inclusive, enriquecer o trabalho da co
missão. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- O 
,.senhor referiu-se também a uma área de sen
-sõreaménto. O ·cepatu trabalha com senso
reamento remoto? 

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO DE AN· 
DRADE ....:.. Estamos iniciando, estamos que
rendo trabalhar junto com a Sudam. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -Is
so é o que ia- pergüntar porque a·Sudam já 
tem a sUa, baseada, em grande parte, no pes
soal treinado pelo lnpe e seria interessante 
não fazer cada um por si porque é um rec_obri-
mento desnecessário. · 

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO DE AN· 
DRADE- A nossa equipe surgiu justamente 
da necessidade do pessoal do lnpe, que não 
tem conhecimento da regiãO arna:zônica. O 
pessoal da Embrapa, por exemplo, o nosso 
pessoal de solo, esse pessoal de floresta, que 
conhece a região, teria condições, num traba
lho conjunto, utilizando o mesmo niaterial, nu
ma equipe multidisdplinar e interinstitucional. 
Seria nesse sentido. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)....:. A 
pergunta que o Senador Mário Maia lhe fez, 
que também me interessava desde o início, 
até na prévia que fiz para situá-lo na sua expo
sição, é com relação ao problema das pasta· 
gens. Uma das nossas tentivas de fazer aqui 
aquele balanço dos diversos tipos de política 
de ocupação na Amazônia era concluir se há 
cabimento ou não para a pecuária na Amazô
nia, fora dos campos naturais, a pecuária de
corrente do desmatamento e cultura de pasta
gens. E falou em Felisberto Camargo. Não 
l"!~vi!J_!lascido, naturalmente, quando eu já lia 
as polêmicas do Felisb~rto Camargo, que foi 
um dOs homens mais polêmicos e mais bri· 
lhantes que o Pará encaminhou, pois ele não 
era paraense, nem amazonense. fnegavelmen· 
te, ele defendia a tese da pecuária e naquele 
tempo não se admitia, mas ele admitia que 
a floresta podia ser desmatada para dar curso 
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a pastagem, e trouxe, se não me engano, o 
primeiro plantel de herefordshire. 

Nós, até aqui, chegamos a uma conclusão, 
que foi essa levantada primeiro pelo Senador 
Nabor Júnior, depois pelo Senador Mário 
Maia, de que tudo é uma questão de ronea
mento. Então, ganhamos este mapa que há 
poucos meses nos foi dado de presente pela 
direção da Embrapa, e nele se nota, inclusive, 
uma classificação bastante diversificada dos 
solos para a possibiHdade de ocupação. 

Esta região, aqui, toda, por exemplo, eles 
dão como absolutamente insuscetível de ex· 
ploração, nem mesmo para o extrativismo. É 
uma área inundada, que ocupa grande parte 
do território da Amazônia e que tivesse que 
ser drenada prov_o_caria, automaticamente, 
erosão futura. 

Então, a Embrapa sustenta essa tese de 
que a1i deveríamos ficar com o aquário para 
o gozo pictórico dos europeus, dos america· 
nos etc. Então, podíamos reservar essa parte 
da Amazônia para eles. 

Mas vejam que o Acre_aparece exatamente 
com quase a totalidade da sua área ocupada 
por terras férteis, por indicação de solos boris. 
E Volta a pergunta do Senador Mário Maia: 
o que poderíamos ter, numa vocação primor
dial, prioritária, para a utilização da terra no 
Acre? Ela seria mais, portanto, para a agri
cultura e, nesse caso, esbarraria automatica
mente nessas campanhas que têm sido feitas, 
e o Acre se notaliz_ou, agora, ao não permitir 
derrubada da mata, as propriedades privadas 
passaram a não- ter sentido a partir do mo
mento em que o seringueiro, lá dentro,lmpede 
que ela seja utilizada para outra finalidade. En
tão, a pergunta é: a vocaçã-o do Acre seria 
mais para a agricultura do que para o extrati-
vfsmo? -

O SR EMEt.E;OCfPEO BOTEUiO DE AN· 
DRADE_--Acredito qUe pela vocação cio solo, 
o Acre teria muito mais _vocaçao para a agri
cultura do. que até mesmo para a pecuária, 
porque os solos férté"is, •que são poucos, de
vem ser vocacionados para a produção de 
alimentos. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -Co
'nhecia esse mapa? 

O SR. EMELEOCfPEO BOTElliO DE AN· 
DRADE~Eu conheço. É do Serviço Nacional 
de Saúde. 

V. Exl' falou sobre Felisberto Camargo, di· 
zendo que a floresta é derrubada etc ... 

O que nós estamos pensando é o seguinte. 
é- possível que, agora, com esse estudo de 
sensoramento remoto possamos monitorar as 
áreas que, por exemplo, foram devastadas, 
degradadas com pastagens. 

Os números-não eStão muito pi"eclsos ain
da, mas acredita-se que esteja entre 6 á 8 
milhões de ha de pastagens, de florestas der
rubadas para fazer pastagens. Desses 6 'a 8 
milhões, em tomo de 3 milhões, ou metade, 
no caso de ser 6, 3 milhões e, no caso de 
8, 4, mais ou menos, estariam degradadas. 

86 que estudos recentes da Sudam, com 
imagens de satélites ao sul do Pará - esse 

·documento, inclusive, está disponível - sele
clonando 28 "fazendas, inclusive -aquele do Rio 
-Cristalino da Volkswagen, ele mostra que qua
se 17% dessas fazendas em que foram im
plantadas pastagens, apenas 17% estão com 
pastagens limpas, o resto, ou seja, a imensa 
maioria, está com pastos sujos ou muito su
jos ••• 

OSR. RElATOR (JarvasPassarinho)-Fo
rãin todos decorrentes de desmatamentos. 

O SR EMELEOCÍPEO BOTELHO DE AN· 
DRADE --Todos. Chamamos de pastagem 
de primeiro ciclo aquela feita na mata, pasta
gem de segundo ciclo é aquela que nós ,vamos 
recuperar. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- É 
verdade que fora da possibilidade tecnológica 
de reparação, a utillza~ão d_o braqueara resolve 
o problema? 

O SR. EMEt.E;OÇÍPEQ BOTELHO DE AN· 
DRADE -.Não. Deixe eu colocar alguns pon
tos. Nós deveremos ter entre 3 e 4 milhões 
de ha de pastagens que estão degradadas. 
Então, o que podemos fazer? Recuperar essas 
pastagens degradadas. Como? Basicamente, 
hoje, estamos convencidos de que· tem que 
haver consórcios também com plantas pere
nes. Nas pastagens precisamos consorciar 
gramíneas e essas grâmíneas consorciadas 
com leguminosas, também consorciadas. Pa
ra isso, estamos fazendo uma rede de testes. 
Nós temos um bãn_co de_ hemoplasmas com 
mais de 200 forrãQeiras nativas e_ introduzidas 
que precisam ser testadas a nível dessas fazen· 
das e _consorciá-las, também -essas pasta
gens - capins consorciados com legumino
sas também de diferentes espécies, para au
rnent.a{_a diversi_dade com essências florestais. 

Seria aquela linha que tínhamos colocado 
noinkio. 

Assim, teriamos aí, pelo menos, _3 milhões 
de ha que é uma coisa muito grande. Esse 
é um ponto para pastagens. 

Com relação às p · -..., P. oreciso 
que nós tomemos L 

~s vezes. se _diz que a vocaÇttu "" .... _ 
é a_~planta perene:~Janta perene é alguma 
coiSa que se fonnos somar todos dendê do 
mundo, toda a seringueira do munod, todo 
o cacau do mundo, todo o café do mundo, 
todo o guaraná - ai seria aqui - castanha, 
castanha nós podemos decuplicar o que se 
tem plantado hoje e pimenta, também. Isso 
tudo, somado o que existe no mundo, não 
chega a 6 milhões de ha. 

EntãO, se- formos pensar em. leJlTIOS reais 
de mercado, para se ter uma idéia, a cultui-a 
perene mais decantadà·"no País é o café, nós 
estamos em tomo de 3 milhões e meio de 
h'a. Então se formos plantar, em termos de 
metcãdo, com certa segurança de co_mpeti
ção de mercado, 200 mil ha de dendê seriam 
suficientes, 250 mil ha de_ seringueira seriàm 
mais ou menos suficientes, já estaria mos com 
a nqssa cota satisfeita, já iríamos ler problema 
de comércio; mais uns 5_0 mil ha de cacau,. 
mais, talvez, uns 10 m1l ha de pimenta. Enfiní., 

- se soma~os Isso, não vamos chegar a 1 mi-

!hão. Se quisermos dobrar iss_o, teremos 2 
milhões com alguns problemas já de mercado 
no futuro. ., 

Então, 2"'milhões de ha _é muito pouco em 
relação à Amazônia. O futuro da ocupação 
da Amazônia ,não é tanta a perene, é a própria 
floresta em si que deve ser explorada de forma 
dos manejos que estamos desenvolvendo e 
que precisam ser urgentemente adotados: o 
manejo florestal efetivo, a utilização desses so
los degradados_com_essas plantas perenes 
que já se aproveita toda uma área que Já está 
limpa e não teríamos aquele custo amazônico 
que são os tópicos e a dificuldade de limpeza 
etc, que ficam- muito fáceis, porque_ são ca~ 
poeiras finas que podem ser tratadas com má
quinas. O grande desafio, me paret:e, é a pro
dução de alimentos. Esse me parece funda
mental e devem- ser reservados esses solos 
férteis. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinj1o)- Pa
ra não haver dúvidas sobre_ o problema dos 
números; vejam que o Inpe reavaliou, exata
mente com o Departamento de Geociênda 
do IBGE, toda a superfície da Amazônia Legal, 
e chegou a 4 milhões, 906 mil e tantos km2, 

·o que daria 490 milhões de ha, para a Ama~ 
zônia ~gal. Os 260 milhões a que me referi 
da Sudam é só para a floresta. 

Mas, como esses números variam de 260 
milhões até 350. da FAO_- não Sei éJual é 
a origem através da qual a FAO Se ·serviu 
para isso - ficamos em dificuldade, ria Co. 
missão, de fazer uma relação de quanto des-
mat.ãinento houve em relação à cota da stiper
fide. Assim, preferimos dizer- que ao invés de 
ter 7%,1 O% da floresta, temos 7% da Ama
zônia Legal e 34_3_mi1 e tanto km:z de desmata. 
menta, dos quais os recentes são mais impor
tantes. Mas, o seu número quando fala em 
500 milhões de ha é da Amazônia Legal. Neste 
caso confere. 

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO DE AN· 
DRADE -Quero Colocar dentro desse tema, 

-que nós do Cepatu não estamos trciba1hando 
-~ -=-~PS dados, porque a nossa pesquisa 

.1ais tecnológica. Então, nessa parte, 
preu:a .... .>s utilizãr os dados do banco do Ser
viço Nacional de Levantamento de SolOs, que 
ê uma qutra Unidade e neles confiamos. 

Apreciaríamos utilizar os dadoS oficiais do 
IBGE; apreciaríamos utilizar, por exemplo, na 
área de floresta, também os dados do antigo 
IBDF. 

O SR RELATOR (Jarbas Passarinho) -0 
IBDF trabalhou com 280 milhõ_es de h'ª, tam
_bém de {!cresta de lenha, mas também não 
deu fundamento. 

O SR. EMELEOcfPEO BOTELHO DE AN
DRADE- Acredito que no futuro com o pes
soal do Tnpe e nosso Já na Sudam, com 
esses dados de-lnonttoramento, nci futuro te
remos precisão nisso. 

Acredito que no momento, a curto prazo, 
quem dará uma grC,\nde contribuição deverá 
ser os dados da Comissão que deverá traba
lhar em cima disso. 
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O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Nós fomos objeto de uma sujestão no sentido 
de que pedfssemos esses dados a duas áeras: 
ao IBGE para uma reavalização e ao Projeto 
~dam Brasil, principalmente para o Radam. 

O SR. EMELEOClPEO BOTELHO DE AN· 
DRADE - Eu confesso a V. Ex' os nossos 
não têm a precisão, digamos assim, da Em
brapa. 

O SR. RELATOR (Jarbas PaSsarinho) -
Quanto ao zoneamento, acho que esse dado 
é fundamental, se a Embrapa puder, daqui 
por diante, desenVolvê-lo. 

Relativamente à exportação de madeira, a 
sua colocação é também voltada para a possi
billdade dessa implantação ser feita CJe ma
neira seletiva. Sobre isso, a Sudam fez uma 
exposição muito interessante, prlndpalmente 
em relação ao Centro deles de Santarém. O 
senhor fez uma referência ao ferro-guza e hoje 
é matéría bastante polêmica no mundo. Aca
bamos de ver que um Parlamento Europeu 
se reuniu e pretende boicotar a importação 
do minério de ferro do Brasil, de Carajás, sob 
o fundamento de que a Vale do Rio Doce 
estaria devastando a floresta amazónica. Hoje 
tudo é ecologia. De maneira que, daqui a pou
co, não vamos fazer mais ria® com relação 
a aproveitamento de solo que não seja com 
ecologia garantida. 

Qual é a sua opinião sobre a exportação 
de toras? 

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO DE; AN· 
DRADE - Veja bem, não sou especialista na 
área. 

O SR RElATOR (Jarbas Passarinho)- Fo
ra disso, quero a sua opinião como agrônomo, 
como cientista da área. 

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO DE AN· 
DRADE - Depende de como é feita a explo
ração dessa tora. 

O SR. RELATOR (Jafbas Passarinho)- Re
firo-me à exportação. O que o senhor prefe
reria: exportar toras ou exportar o produto já 
manufaturado, já beneficiado? 

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO DE Ali· 
DRADE - Beneficiado. 

O SR. RELATOR (JarbasPassarinho) -En· 
tão, urnas das causas do desmatarnento da 
.Affiazônla está sendo a presença de serr.arias 
clandestinas que já são contadas em mais de 
2000 localizadas na área e; na medida em 
que o Brasil permite, como voltou a permitif 
agora, a exportação em toras, vamos ter um 
trabalho muito sério, porque essa _exploração 
não será seletiva, será predatória. O senhor 
concorda? 

O SR. EMELEOC[PEO BOTELHO DE AN· 
DRADE - Concordo plenamente. 

OSR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Fi· 
nalmente uma pergunta só por curiosidade 
a que o senhor atribui o malogro de Fordlândia 
e BeJterra? Flz essa pergunta ao Rubem Uma 
e há vários agrônomos que têm projeção no 
estudo do problema amazónico. 

O SR. EMELEOCfPEO BOTELHO DE AN
DRADE-- Acho que as tentativas de ocupa-

- ção da região amazónica, o esforço que o 
poder público tem feito em criar programas, 
dos mais diversos, desde 1930 até recente
mente, mais intensivamente nos tempos mais 
recentes, tem criado alguns problemas sérios 
para as culturas. Por exemplo, se tentou, de 
uma certa feita, na Amazônia, explorar_ cajú. 
Acredito que ito caso da exploração- de cajú 
na Amazônia, o cajú não tem culpa nenhuma, 
o cajú ~s~ bem, ninguém provou que ele não 
vai bem. Parece-me que houve um outro pro
blema que não no aspecto de desempenho 
agronómico: 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- O 
senhor está se referindo àquele malogro no 
agrisol? 

OS~EMELEOClPEO BOTELHO DE AN· 
DRADE-Sim. 

Tivemos, numa época, uma tentativa, e a 
pesquisa mostrou que o amendoim iria bem 
na reQiãO Amazónica, desde que feita a cala
gero e que: o Estado pudesse participar de 
um programa de apoio a uma indústria de 
esmagamento de óleo de amendoim. Foi feito 
o fmanciamento para a indústria etc., e os agriw 
cultores ficaram na mão, porque malogrou 
o projeto industrial. Então, o amendoim levou 
uma culpa que não tem. 

De certa feita, aconteceu algo semelhante 
com o maracujá. Uma empresa se interessou 

. em comprar e em envolver os agricuhor_es 
com maracujá. OS agficultores se frustraram, 
porque houve problemas outros que não o 
desempenho puramente agronómico ou eco
nómico da cultura. A empresa, simplesmente, 
não honrou com seus compromissos. Hoje, 
por exerriplo, temos a cultura do maracujá 
no Pará. Por quê? Porque há uma empresa 
séria, que é a Mafrutas, que desenvolve um 
prOgrama sé-rio- em cin'la -das comunidades 
prOdutoras de maracujá. 

E, assjm~ há ·outros. Por exemplo, sabemos 
que a pastagem tem problema em qualquer 
parte do mundo. Por que não teria na Amazô.. 
nia, com os solos pobres? Parece-me que as 
cu]turas estão levando a culpa, como o arroz 

_ ~9 Jari. Um hqmem tão rico, có.mo o Ludwig 
não consegui desenvolver um sistema de pro
dução sustentável economicamente. 

o SR. RELATOR (Jarbas Pa~finho)- O 
senhor se referiu ao arroz do experirriento da 

. Embrapa, com três colheitas, cerca de 4 tone
ladas cada uma, por hectare. O Ludwig, no 
Jari obteve duas colheitas de 4,5 toneladas 
por hectare. Entretanto, o custo de produçáo 
foi altíssimo, porque ele fez aquilo com tratores 
anfíbios, com tecnologia talvez até de ponta, 
que não tinha ainda o resultado. 

Então, no _caso da Icomi, atualmente, com 
o Projeto Jari nacionalizado, estão abando
nando a cultura de arroz, porque ficou muito 
mais caro produzir do que vender. Então se 
tornou gravoso .. 

A minha pergunta é mais especifica. O se.: 
nhor está fazendo uma moldura para. o que 
_quero, na borracha; na seringueira? 

O SR. EMELEOcfPEO BOTELHO DE AN· 
DRADE - Veja bem. O programa do Jari é 
semelhante ao do Ford. Mais ou menos tem 
as mesmas origens de homem rico, embora 
não sejaril n;"~Uito bem as mesmas, porque 
o Ludwig nunca plantou tanto arroz na vida 
dele, nem explorou celulose. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Mas o Ludwig trouxe pessoas altamente quali· 
ficadas, um oficial da Marinha para tratar da 
plantação. 

Veja um caso. Quando começou a haver 
a devastação da gmelina _arbórea pelas lagar
tas, houve um momento em que se pensou 
que to'do aqUeles 200 mil hectares que ele 
plantou com gmelina arbórea e com o pinus 
caribé iriam fracassar totalmente porque eles 
não contavam com a agressão do meio am
biente, e as lagartas começaram a destruir 
completamente as plantas que estavam nas
cendo praticamente. Ele mandou buscar um 
entorriologi.sta que é Prêmio NobeJ. Ess_e ho
mem se plantou lá, no Projeto Jari, es.tudou . 
o ciclo vegetativo e o ciclo animal da lagarta 
e fe_z- com que a variação da plantação, da 
sementeira, se desse de tal modo que quando 
a lagarta passou a existir para atacar as folhas, 
já eram folhas da árvore adulta. Com isso, 
ele ganhou, porque a folha era conswnida, 
a lagarta m6Iria e ainda fÓrmava o húmus. 
Então, ele venceu aquele problema que pareR 
da fa~l. 

Agora, o que se diz do Ford é que eJe encar· 
regou um oficial da Marinha 

O SR EMELEOdPEO BOTELHO DE AN
DRADE - 0- que eu queria coiocar é que, 
nas plantações Ford, o problema me p'arece 
multo mais administrativo, como o próprio 
programa de arroz. 

Quer dizer, isso é administração. Alguém 
QUe não faz um planejamento, não sabe quan-

- to vai custar, quanto vai vender; é adminis
trativo. Dá a idéia de que é para alguém ver 
a coiSa e achar -ciue está bonito, mas talvez 
até soubesse que a coisa ia dar nisso, não 
sei. Não chego ao ponto C:ie dizer que tenha 
feito isso apenas para nós olharmos e dizer 
que ele estava investido. O problema é admi
nistrativo. 

O SR. RELATOR (JarbasPassarinho)-Eie 
-consegUiu Com o inVestimento ameaçar o mo
nopólio inglês? -

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO DE AN· 
DRADE --- Voltando a sua pergunta inicial, 
a seringueira. Houve três problemas, um me 
parece que fundamental, administrativo, ex· 
cesso de gastos para pouca produção; estra
tégia errada na escolha da área por desconhe
cimento da própria cultura, a nível Amazónico. 
Por exemplo, fala-se que o platô de BeJterra 
e de Fordlândia é tão alto que o lençol freático 
é impossível ser atingido pelas raízes e cdm 
isso as plantas não conseguiram se desenR 
volver com grande exuberância. Sabemos, por 
exemplo, hoje, que mi~ciclos estão_dlreta· 
mente relacionados com nutrição, e água é 
nutrição porque é quem dissolve os elemen-
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tos. Então, as plantas estavam tão debilitadas 
que ~o ataque de mic"rociclo foi _terrível. 

Quando n6s temos, por exemplo, plantio 
na zona úmida, que se. diz que não se pode 
plantar, se V. Ex" tem um plantio muito bem 
conduzido, muito bem adubado, a ataque de 
microdclos é muito menor. Parece-me que 
o que está ac<1ntecendo é que não se está 
utilizando as técn_lcas de cultivo que a pesquisa 
está indicando. Assim é com a pastagem tam
bém. 

Veja, por exemplo, o caso de uma empresa 
séria que pioduz dendê . .Os franceses instala
ram lá a Denpasa e- têm completo domínio 
tecnológiCo, desde os hlbridos até a comercia
lização, o processamento final da clarificação 
do óleo. . .. _ . . -. _ . __ 

Então, veja bem, doença, como eles coloca
ram, que o Ford atribuiu a microciclos, _o pro
blema dos microciçlos houve, mas não foi 
o principal, jamais. Nenhuma doença inviabi
lizou quaJ9uer cultivo em qualquer parte do 
mundo. Os franceses foram lmplantár-a Den
pasa Quando eles estavam com 150Q}ieda
res, f:louve um problema sério de anel verme
lho, que é o nematóide que ataca a palmeira. 
De novo _eles fizeram o segl,linte:.. trouxeram 
seus dois técnicos melhores, aliás, niio -eram 
nem- franceses, um deles era holandês, que 
também é outro país que detêm grande tecno
logia com o dendê, e conseguiram definir. 
Bom, quem é que está transmitindo o nerna
tóide? E wn besouro e urna borboleta. É só 
V. ~ diminuir a população desses animais. 
Eles estavam na época com 7% de ataque, 
ou seja, eles derrubavam 7% das plantas. Esta
vam apavorados, conseguiram o quê? Pega
ram aQuela meninada toda a1i Cas cincunvizi
nhanças de Santa Bárbara e pagavam por be
souro e por lagarto. Conseguiram diminuir es
tupidamente a população e acabaram com 
o cicio. Hoje está com 0,07% de ataque de 
anel vennelho.- Isso aí é técnica, sei"iedade, 
é alguém que está acreditando no investimen
to.---

Hoje nós estamos com um problema seriis
sirno ·de nOVOr É-O amadurecimento fata] do 
dendê. Porque primeiro, não sabemos-o que 
é. Então; -de 'novo, eles chegaram conosco, 
vieram com o Presidênte da Ernbrapa e este, 
por portaria, disse que nós teriamos que resol
ver o problema. Tudo bem. 

COncentramos o que tínhamos de recursos 
humanos na área de fitopatologia, de entomo
logia, de nutrição de plantas, melhoramento 
e hoje estamos com 23 projetos_que cercaram 
o problema. Já conseguimos_ saber o- que é. 
Porque_ o maior problema de uma doença é 
quando a gente não_ sabe o que é. Então con
seguimos definir. Primeiro, parece se tratar, 
ou está com grande probabilidade de se- tratar 
de um viróide, não um vfrus, um virólde. Mobi
lizamos todo mundo, inclusive a Universidade 
de Brasília, com um. espeda1ista ·em_ micros
copia eletrônica. Descobriu-se o _viróide, Virói
de não se transmite por inseto. Primeiro ponto. 
Então, estamos continuando com_ todos os 
nossoS estudos .com insetos, de EntOmologia. 

No entanto, nós desenvolvemos uma técni
ca de detecção precoce da doença, ess.e é 

01,.1tro ponto._ Quando não conhec~mos a 
doença, nós temo_s que detectar com precoci
dade os sintomas para estirp_á-la o mais rápido 
poSsível. C:Om_isso, conseguimos diminuir tre
rilendamente a doença. Eles estavam perden
do c;erca de 100 hectares por ano. Hoje, ape
nas i:orit eSsa-precOddãde do_s sintomas, já 
estão_ começando _a respirar a1iviados. 

Eu estou colocando aqui que não é doença. 
Microddos não' foi para o Ford, para mim, 
em Fotdlâri.dia, o crime. 

O SR. RElATOR(Járbas Passaiinho)- É 
uma coligação_de_ fatores. 

O SR. EMELEOCÍPEO BOTELHO DE AN
DRADE~ Mas de dois principalmente, admi
nistração e ~ssa carência de água. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- E 
má localização. 

O Dr. A1vim foi mais lacônico e até me surw 
prendeu, porque eu disse que tinha ouvido 
homens como o Dr. Rubem Lima e outros 

--qUe me deram opinião muito pareCida com 
a sua. E ele colocou apenas, respondeu aqui 
para n6~ não, o problema foi o mal das folhas, 

.·foi o·microdclos-acabou." Eritão__se isso é 
real como sabemos que em um hectare mitivo 
da Amazônia temos de duas a dez árvores, 
no máximO, ficaria explicado, _pela falta de 
compactação, então, a doença não se_ trans
mitia pela distância que" ficaVa uma árvore 
da outra. A partir do momento em que se 
jQgava nwn hectare 500, em VeZ de dois a 
dez espécies, então, automaticàmente a epi
demia se alastraria. Nesse caso nós perdería
mos. _V_eja o porquê_ da minha pergunta, por
que é uma conclusão a que nós queremos 
çhegar. É possível fazer aqui cultura na Ama-
zônia?. . _ . _ . 

EntãO, Com sua resposta sim, desde que 
se escolha o_lugar adequado, portanto o nu
triente será garantido e haja convivência com 
o mal da.s folhas. 
- AprOveitando a deixa, os Senhores conse

guiram conviver com fusário em Tomé-Açu 
-Ou está totalmente perdida nossa localidade? 

O SR. EMELEOdPEO BOTELHO DE AN
DRADE _:_ Veja bem, nós não conseguimos 
vencer o fugário. Estamos conseguindo o má
ximo ..• 

O~· REIA TOR (Jarbas Passarino)- Por
que eril Tohi_é-AçU -se pei'deu e se erradicou 
11 milhões de pés. 

O SR. EMELEOCÍPEO BOTELHO DE AN
DRADE - Estamos desenvolvendo, por 
exemplo melhoramento genético. Hoje nós te
mos a1gumas espécies não resistentes, tole
rantes. O fungo ataca e extermina ... 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- O 
Senhor mostrou Uma, mas eu notei que duas 
folhas estavam amarelas. 

O SR. EMELEOCÍPEO BOTELHO DE AN
DRADE- Não, mas ali não é fusgário, porque 
não dá só em duas folhas, quando ele dá, 
ele dá em todas. Ele. começa amarelando to
das de urrm ve~ e é fulminante. 
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Então veja bem, nós estamos atacando o 
élemento que é de melhoramento genético 

dificil e porque não temos variabilidade gené
tica para isso. Sem variabilidade genétic~. não 
se tem melhoramento geilético, porque não 
há como escolher. Temos que selecionar 
quem é melhor. Duas pessoas iguais, não se 

_ _pode seledçnar. Então, nóS temos-que tei va
riabilidade para fazer melhoramento. Agora 
estamos com 12, ma~ não temos detectado 
essa fonte de ressistência. 

Temos traba1hado em cima da proteção, 
da profilaXia. Temos que colher material de 
propagação de pimentais sadios; nós temos 
que tratar com fungicidas as estacas; n6s te
mos que utilizar um nó com uma-foJba, em 
vez de três nós, porque quanto maior o com
primento da estaca, maior a probabilidade de 
haver a _doença; nós temos que ter manejo, 
mais cuidado na poda; -todo mundo sabe cjue 
o senhor não entra num aviário sem pisar num 
pé-de-lúvio e sem também se tormar certas 
proteções etc. Só na pimenteira que não, todo 
nundo entra. ,O tratar entra, o caminhão com 
adubo entra, e sai, e não necessidade de prote
Ção. Até a tesoura de urrla poda que ele faz 
em uma planta doente e vai para outra, se 
transmite o fusário. Quer di~er, se e:le levar 
ú1n ba1de e colocar dentro de uma água para 
esterelizar.,.São esses os princípios que estão 
fazendo com que nós estendamos de cinco 
anos, para oito·, nove anos. Agora eiTacHc8r 
não. Estamos cOnvivendo de que rnarieira? 
É que antigamente eu perguntava Para o.pro
dutor, quantas pimenteiras você tem? Ele dizia 
eu tenho 5 mil, eu tenho 10, 15, 20, 100 mil. 
Hoje pergunto quantas pimenteiras você tem? 
Ele diz de quantos_ anos? Porque eu tenho 
pimenteira de três anos; tenho tantas mil com 
três anos, tantas com dois etc. Ele diz: agora 
passo para o gado. Ele tem animais com 
idades diferentes. E Outra -coisa, isSo não impli
ca em que vá resolver o problema, o que está 
havendo é uma migração porque o solo fica 
infestado. Saímos_ de-Santa Isabel, passamos 

- por Castanhal, entramos em santa Maria, de
·. pois entramos para salinas. Enfim, ·estamos 

caminhando e sâíinos de Santa Isabel~ atraves
samos o rio Bujaru, fomos a Tomé-Açü esta-. 
hando por Acará, quer dizer existe todo um 
lastro. 

Agora, a pimenta é uma cultura de tão boa 
expressão econômica que va1e a pena investir 
nela. 

O SR .. RElATOR (Jarbas Passarinho) -Sr. 
Presidente, eu me dou por satisfeito;_ Cumpri
mento o Dr. Emeleodpeo Bolellro de Andraw 
de, a sua exposição foi muito va1iosa para nós. 

Agora V. Exi' parece que gostaria de sugerir 
ainda na reuni_ão de hoje a possibilidade de 

-uma prorrogação dos nossos trabalhos. Estou -
de acordo. 

O SR. PRESIDENTE" (Leopoldo Peres) -
Determino à secretaria as providências neces
sárias para o expeqiente. 

Agradeço aos senadores presentes, ao Dr. 
Botelho pela ma_"griífica exposiç~? que fez e 
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lamento apenas que a Embrapa não tenha 
nenhum estudo a respetto de pau-rosa. 

Multo obrigado. 
Nada mais havendo que tratar, declaro en

cerrada a presente reunião. 
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 

40 minutos.) 

13• Reunião, realizada 
em 27 de junho de1989 

Aos vinte e sete dias do mês de junho do 
ano de mil novecentos e _oitenta e nove, às 
dez horas, na SaJa 2, Ala Senador Nilo Coelho, 
presentes os Senhores Senadores Leopoldo 
Peres (Presidente), Mário Maia, Jarbas Passa
rinho (Relator}, Edison Lobão e Nabor júnior, 
reúne-se a Comissão Parlamentar de Inqué
rito, destinada a apurar as denúncias sobre 
a devastação da hiléia amazónica e a partici
pação estrangeira nessas denúncias: Presente 
ainda, o Senhor Senador Carlos Patrocínio. 
Deixam de comparecer, por_ motivo justificado 
os Senhores Senadores Aluízio Bezerra, Ç)çl.;~,
cir Soares, Teotônio Vilela FilhO' e Ronaldo 
Aragão. 

Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declara abertos os trabalhos da comis
são e, solicita seja dispensada a leitura da Ata 
da reunião anterior que, logo após foi conside
rada aprovada. 

A seguir, convida o Dr. Fernando Cesar MeS
quita. Presidente do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis -
lbama, para tomar assento à Mesa. 

Com a palavra o Senhor- Serlador Jarbas 
Passarinho, informa ao depoente que os traba
lhos da comissão foram divididos em três fa
ses, tendo concluído em um relatório parcial. 
Sugêre, -ainda, que a comissão solicite ao lnsti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatistica, De
partamento de Geociências, o vaJor corres
pondente à superffcie coberta pela floresta 
amazónica: revestimento florestal. 

Com a paJavra o Dr. Fernando Mesquita 
inicia sua explanaç~o tecendo algumas consi
derações sobre o que se devastou na Amazô
nia; Porque se devastou; De que maneira; 
Quais foram as áreas desvastadas; Onde ocor
reram as queimadas e porque elas ocorreram. 
Finalizando, fala sobre as estiadas e caminhos 
que mais contribulrarn para o desmatamento. 

O Senhor Presidente suspende os trabalhos 
por cinco minutos. Reabertos os trabalhos, 
passa-se à fase interpelatória quando usam 
da palavra, pela ordem, os Senhores Sena
dores Mário Maia, Nabor Júnior e Jarbas Pas
sarinho. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente agradece a presença do Dr. Femado 
Mesquita e encerra os trabalhos da comissão 
às doze horas e cinqüênta minutos e, para 
constar, eu. José Augusto Panisset Santana, 
Assistente da comissão, lavrei a presente Ata, 
que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e irá à publicação juntamente com 
o apanhamento taquigráfico. 

ANEXO À ATA DA !3• REUNIÃO DA 
COJI1I&S40 PARUlMENTAR DE INOOÉ
RITO; CRl4DA A 7R4 \és DO REQ(!ERf. 
MEJYTO N• 10, DE 1989, DÉST1NADA 
A Af'(JRAR AS DENÚNCIAS SOBRE A 
DEVASTAp\0 DA HILÉIA AM<!ZÓNIOI 
E A PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA 
NESSAS DENÚNCIAS. DESTINADA A 
OOVlR O DEPOIMENTO DO DR. FER
NANDO CÉSAR MESQUITA, PRESI· 
DENTE DO INSTfT(JTO 13RASILEIRO 
DOMEIOAMBIE/YTE ERECURSOS!YA
TC/RNS RENOVÁVEIS- /BAAI4, QGE 
SE:PUBUOI COM A DEVIDA A(JTORf
blp\0 DO PRÉSIDEIYTE DA COMIS·' 
SAO. 

Presidente: Senador Leopoldo Peres 
Relator: Senador Jarbas Passadnho 
(Íntegra do Apanhamento T aquigráfico da 
Reunião.) 

O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres)
Havendo número regimental, declaro aberta 
a reunião. ' -

Nós estamos lloje reunidos para ouvir o Pre
sidente do Ibama, Jqm~ista Fernando Mes
qUita. E antes de dâr a palavra ao nosso convi
dado, passo a palavra ao Sr. Relator. 

OSR. RELATOR (JarbasPassarinho)-Sr. 
Presidente, Srs. Sieriadores, jornalista Fernan
do Mesquita: 

N6s já tivemos o prazer de vê-lo aqui mais 
uma vez assistindo a uma exposição, pare
ce-me que do Ministro do Interior. E V. S' deve 

-ter--nOtado que nossa forma de trabalhar, a 
escala que fizemOs aqUi se dividiu em três 
etapas: a primeira etapa era chegar exatamen
te a um número que fosse confiável em rela
ção aos vários números apresentados como 
sendo aqueles que correspondem à chamada 
devastação da Floresta Amazónica. 

Nós já chegamos a um número confiável, 
fiZemos um relatório, a ComiSsão aprovoU por 
unanimidade e esse relatório conclui que nós 
estamos com 7% da Floresta Amazónica aba
tida e queimada. Mas isso desde a descoberta 
do Brasil. 

Nos rponitoramentos feitos a partir dos anos 
70, principalmente a partir de 73, esses Indica
riam realinente o número que o Inpe nos for
neceu: de 5,12%. Foi o número que o Presi
dente da República utilizou. Mas como o Presi
dente disse que era _desde Pedro Álvares Ca~ 
bral, nós tivemos que naturalmente rever essa 
colocação com a introdução dos desrnata
mentos antigos. 

No Estado que eu represento, por exemplo 
- eu ainda não tinha nascido -, a área do 
P,ará foi objeto de construção de uma estrada 
de ferro de 200 kms apenas, entre Belém e 
Bragança. E coino as máquinas eram a vapor, 
a alimentação era com madeira. Então hoje 
existe uma vegetação secundária lá. Isso, so
mado ao _desmatamento que aconteceu no 
Maranhão ao longo da Belém-BrasíJia, depois 
da construção pelo Presidente Juscelino, dá 
um tOtal de 92 mil km2• Sornados aos 251, 
dá 343 mil e fração, conseqüentemente, e nós 

-Chegamos aos 7%, e não têmos um r~feren- -

cial sobre a floresta em si, porque todos os 
números são referidos, tantO -os nacionais co
rno os internacionais, à Amazônia Legal e não 
a Aoresta Amazónica. 
O esforço da Cámissão para -Chegai aos 

números da Aoresta Amazónica foi inconclu
so, porque os números correspondentes à 
F1oresta são extremamente variáveis. 

A Dr' Oara Pandolf na Sudarn - e conse
qüentemente a Sudam incorporou esse valor 
-fala em 260 milhões de hectares. O próprio 
lnpe, trabalhando com o IBDF nos primeiios 
levantamentos com os satélites Landsat, tra
balhou com 280 milhóes de hectares. Quer 
dizer, são 20 nillfiôes de-hectares de diferença. 

Mw-ça Pires pelo Museu Goeldi e a FÃO, 
fala em 350 milhões de hectares de floresta. 
E o IBGE fala- em 500. De maneira que nós 
ficamos aqui sem póssibilidade de chegar a 
um número para ter o denominador e, em 
conseqüência, o quociente exato de desflores
tamento da Hiléia Amazónica. 

Eu sugeriria ao Presidente, ~enador Le-o
poldo Peres, que n6s' fiZéssemos uma solicita
ção ao JBGE; no Departamento de Geociên
cias, para que ele nos desse o valor correspon
dente à superfície ·coberta pela Floresta Ama~ 
zônica: o revestimento florestal e não revesti~ 
menta vegetal. Então, chegamos a uma con
clusão. Chegamos à conclusão, também, des
sa falácia da Amazônia como Ci "pulmão do 
mundo". Na Europa isso é muito difundido. 
Ainda recentemente recebi recortes-âejomais 
americanos, de uma jornalista que conheci 
quando eu era Ministro -da Educação, que 
mantém correspondência comigo, e lá está 
de novo o problema do "pulmão do mundo", 
o que é um equívoco muito grande. Mas vai 
ser dificil desmistificar essa versão, porque não 
temos tido urna publicação nos jornais brasi
leiros e estrangeiros a respeito dos trabalhos 
q~.le-a Comissão realmente realizou. 

Se fosse para dizer que o Presidente da Re
pública se enganou, porque em vez de 5% 
sedam 50% desflorestado da Amazônta, hoje 
estaria no mundo inteiro. Mas como o número 
variou apenas de 5 para 7, chegou aí uma 
Sfl' desse grupo dos ecologistas "xiitas", de
sembarcou no Rio de Janeiro~ disse que esta
va no Brasil· para preservar O que resta da 
Amazônia. O que-resta da Amazônia são_ ape-
nas 93% Cie toda Floresta. · 

Bom; então, depoiS -chegamos ao probiema 
do efeito estufa. E o eie1tO-estufa nós temos 
uma contribuição. Mas essa contribuição, em· 
bora em valor absoluto seja _considerável, é 
de 336 milhões de toneladas de carbono que 
nós jogamos pelas queimadas do Brasil, e não 
apenas da Amazônia, na atmosfera. 

Os povos industrializados, sozinhos, jogam 
5 bilhões de toneladas por ano. 

Bem, então, nós chegamos à terceira fase 
do nosso trabalho, que é fazer um balanço 
das diversas políticas de ocupação da Amazô
nia, não vamos remontar ao período de coloni
zação, mas naturalmente desde a criação da 
Spvea, graças à inicíátiva dé.Leopoldo Peies, 
quando fez a introdução na Constituição de 
46, da obrigatorie~ade da União de jogar 3% 
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da re<:eita tributária no desenVolvimento da 
Amazônia Nenhum Presidente da República 
cumpriu isso. Nem antes, nem depois de 64. 
E aqUi ficou, no Congresso, o Plano de Valori
zação Económica da Amazônia, ficou dormin· 
do aí, jamais foi aprovado. 

Então, depois passamos para os incentivos 
fiscais, a política dos incentivos fiscais. E, dela 
chegou ao período do Presid~nte Geisel com 
a introdução do Pólo Amazónico. Isso seria 
uma idéia de fazer pólos de desenvolvimento 
que iam aumentando a sua área de influência 
de tal modo que depois se interseccionavam 
entre si, conseqüentemente, a Ama?:ônia intei
ra estaria desenvolvida. 

Hoje, nesta oportunidade, a questão de ana
lisar os projetas, pois os grandes projetes são 
acusados de terem sido objeto de devastação 
mais intensa da Amazônia. 

Para o leigo, a declaração inicial, por exem
plo, que se fez um incêndio tão grande que 
o satélite detecta_u, isso causa re_almente um 
grande efeito, insisto, para o _leigo. Para nós 
aqui que chegamos à conclusão de que 15 
metros ou 30 metros de um incêndio que 
são detectados pelo Landsat ou pelo satélite 
meteorológico Noa. Então nós sabemos que 
isso aí é um pouco de exploração também. 

Então, agora, a posição fundamental é sa
ber como compatibilizar esse desenvolvi~en
to auto-sustentado da Amazônia sem depre
~-lo. O que coloca, portanto, o seu instituto 
numa posição privl1egiada para uma opinião 
de como devemos evitar os erros do passado 
e participar - que é o ponto de_ vista hoje 
da comissão_- de um processo de desenvol
vimento de maneira que nós tenhamos na 
Amazônia a utilização de suas diversas voca
ções: uma vocação agrfcola, uma vocação pe
cuária, uma vocação florestal, silvicultura ... En
tão, queremos muito ouvir- eu tenho horror 
do tratamento de V. 59, mas quando eu chamo 
senhor aqui a taquigrafia depois corrige; eu 
vou passar para V. S•-V. S~ a:_ respeito exata
mente dessa políticll que nós deveríamos a do
tar. Seda muito útil ouvir a sua experiência. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Concedo a palavra ao jornalista Fernando Cé
sar Mesquita. 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
Sr. Presidente, Leopoldo Peres; Senador Jar
bas Passarinho; Senador Nabor Júnior; Sena
dor Mário Maia; Senador Edison Lobão; mi
nhas S~, meus Srs., -gostaria de ser bastante 
objetivo, pragmático nessa minha exposição 
mais uma vez que autoridades pessoas que 
têm uma responsabilidade muito maior e J,Jm 
conhecimento muito mais profundo, histórico 
e técnico, da realidade Amazônica, sem falar 
no sócio-económico já aqui passaram e fize
ram uma aná1ise, uma avaliação histórico só
cio-econômica, política da rea1ldade Amazô-__ 
nica no passado e se desdobraram sobre um 
exame das perspectivas para o futuro. 

Gostaria de me deter mais, como salientqu 
bem o Senador Jarbas Passarinho. nu_m tema_ 
mais objetivo: o que nós pretendemos fazer? 
Porque eu acho que é o objetivo desta CPI 

é __ en_contrar essas alternativas, como bem sa
lientou o senador, de desenvolvimento econó
mico_ que possam compatibilizar a preserVa
ção ambiental com a procura da melhoria de 
condições de vida da população da Amazônia 
através do incremento da agricultura ou mes
mo da industrializaçã_o. Esse realmente é o 
grande desafio que está posto para toda socie
dade brasileira e para as pessoas de responsa
bilidade que estão intereSsadas efetivamente 
efn -encontrar soluções objetivas para o pro· 
blema da Amazônia. 

A respeito do tema "devastação", tenho me 
· manifestado em todos os fóruns d.os quais 

eü participei em debates e entrevistas, que 
cófiSideYo importante- se discutir o que se de
vastóü.6a Amazônia, a· partir da avaliação dos 
pOfquês. Por que se devastou? De que ma
ne1rã: Sé devastou? Como se devaStou? Quais 
foram a_s áreas_ devastad~s e por que s_e devas
taram nessas áreas? Onde o senhor obse.cvou 
uma incidência maior de devastação?' Onde 
ocorreram as queimadas e por que elas ocor
reram? E quais forarll as estradas e os cami~ 
nhos que foram os m!')is favoráveis .ao desma
tamento? 

Acho que nós temos que aprender com o 
que se fez de errado. Acho que esse é o cami
nho mais certo. Então, estamos interessados 
em Saber por que é _que se devastou, por que 
é que se queimou, e como se queimou, para 
evitar que se cometam no presente e no futuio 
os -mesmOs erros. --

Somente analisa_ndo as causas dessa devas· 
tação, por que ela ocorreu e da maneira como 
ocorreu, é que nós poderemos procurar acer
tar no futuro. Esse tem sido o meu ponto 
de vista, permanentemente. 

Com relação ainda à devastação, tenho os 
números de 1988, que não sei se já foram 
aqui apresentados, e seria repetitivo falar a 
respeito deles. É sobre os números que nos 
foram fomecido_s pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais. Esse institUto tem um 
convêflio com o lbama, e através desse convê
nio ele desenvolve, oficialmente, essas pesqui
sas, esse levantamento~ através de satélites, 
de sensoriam_ento_ remo_tQ, do que se passa 
na Amazônia. Inclusive eles desenvolveram 
tecnolOgia, soft sofistiCados, que poderão in
clusive fazer previsão de safras, mostrar o esta· 
do de riQ'idez da floresta, da mata. Há, realmen
te, uma programação muito sofisticada que 
nós estamos conveniando com eles a aplica
ção prática para a Região Amazônica, dentro 
dessa idéia de procurar saber a realidade, mas 
também procurar encontrar formas de no fu-:. 
turo nãO Cometer os mesmos erroS cometidos 
no passado. 

ErifãO, estamoS qüeréndo ter esse apurte 
tecnológico, aproveitar de todas as maneiras, 
o que existe em termos de tecnologia voltada 
para o desenvolvimento econômico e para o 
monitoramento à fiScâJizci.çáo de áreas como 
~_t\ma:iônia. · 

De .acordo com o levantamento feito pelo 
lnpe, o levantamento de 1988, para todos os 
tipos de vegetação encontrados na Amazônia, 
em 1.988, foJ;"am queimados cerca de 

121.00Qkm2, ou seja, 2% da área de 4,6 mi
lhões de quilômetros quadrados, localizados 
na Amazônia Legal, abaixo dq Equãdor. 

Esse levantamento foi feito com a utilização 
do Satélite Noaa e, cuja detecção não passa 
da linha do Equador. Mas o que existe acima 
da linha do Equador, é muito pouco, compara
tivamente, e não são áreas onde se observa 
costumelramente _a ocorrência de incêndios 
ou desmatamento. 

Então, este aqui é o c_áÍculo ab;;I~O do Eqila- _ 
dor. Esses dados foram monitorados pelo pro
jeto de sensoriamente remoto das queimadas, 
por satélites, executado pelo ex-Instituto Brasi- • 
lelro do Meio-Ambiente, juntamente com o 
Instituto Nacional Pe Pesquisas Espaciais, 
cotn base nas iinagehs do Satélite Noaa IX. 

Estimou-se que-cerca de 40% das áreas 
éjtiéimadas correspOndem -:a desrriatarilerltOs · 
recentes; chegaram a ser detectadãS-riüm úni
co dia até oito mil e quinhentas queimadas. 
E. por Estado, levantaram-se os seguintes da
dos: Em Mato Grosso detectaram-se 49 mil 
quílômetroS quadrados de áreas atingidas por 
incêndios ou 5,6% da área total rrionitorada 
no Estado, sendo que 27,6 mil qui16metros 
quadrados foram identificados em áreas de 
cerrado e 27,1 mil quilómetros quadrados nos 
domínios da floresta densa. No Estado do To
cantins detectaram-se 26,1 mil quilômetrõs 
quadrados ou 19,7% de áreas atingidas pelo 
fogo. Em Rondônia 19,1 mil quilômetros qua
drados ou 7,49%. No Pará identificaramRse 
14,9 mil quilómetros quadrados ou 1,2%. No 
Maranhão, 7,1 mil quilômetros quadrados ou 
1,9%. E no Amazonas 1,3 mil quilómetros 
quadrados ou 0,1%. -

EsseS dados do ano passado, detectados 
pelo Satélite. Noaa IX e confrontados no cam
po por amostragem, por equipes técnfcas e 
da fiscalização do IBAMA Para detectar os efei
tos das queimadas em períodos anteriores, 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente _tem 
procurado se valer de informações oriundas 
de convênio_s ªs.sinad-ºS pelo antigo IBDF com 
as Universidades Federal do Paraná e do Rio 
de Janeiro e com o próprio Instituto de Pesqui
sas Espaciais, através do Programa de Monito
ramento da_ Cobertura Florestal do Brasil, que 
vinha fazendo uso de imagens multiespectrais 
e multitemporais do satélite Landsat. _Então, 
passo aqui esses dados para a Comissão. 

O que nós temos procurado fazer e realizar 
a partir da criação do Instituto Braslleiro do 
Meio Ambiente é exatamente procurar encon· 
trar formas que nos permitam uma ação obje
tiva muito dir_eta para encontrar saídas, solu
ções para o problema da ocupação econó
mica da Amazônia. 

Nós sabemos das dificuldades que ã rEigiào -
atravessa, sabemos dos problemas; às vezes 
as pessoas falam muito em Amazônia, porque 
passam uma semana em Manaus ou três dias 
visitando o Museu Emüto Goeldi em- Belém 
ou m.eram turiSmo ·em Saritâ._rém oU foréU'lJ. 
ver o garimpo lá em ltaituba. - --- - --

Ã Ámazônia, todos os S_enadores, que aqui 
integram esta Coffifssão sabem muito bem, 
tem várias "amaz~nias..-. Aqui mesmo- não 
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é nem mais a Amazônia- mas aqui na Região 
do Pantanal estive recentemente participando 
de um seminário onde cientificamente se 
comprovou que exiSterii-13 espécies de panta
nais dentro do Pantanal em Mato Grosso do 
Sul e em Mato Grosso. Imaginem na Ama
zônia! 

Cada Estado tem suas caractertsticas, quer 
dizer, cada região tem as suas propriedades, 
tem os seus ecossistemas bem diferenciados, 
seus biomas. 

Então, é muito fácil falar em Amazônia e 
apresentar soluções milagrosas para a Amazô
nia, apresentar propostas às vezes até dema
gógicas. 

Mas a realidade da Amazônia ainda é conhe
cida na climensão necessária, para que se faça 
de maneira honesta, de maneira objetiva uma 
programação de Governo para a região. A me-· 
nos que queiramos incidir nos mesmos erros 
que foram cometidos no passado. 

Tenho a certeza de que há muitas pessoas 
bem intencionadas, pes!!oas sérias, pessoas 
dedicadas que têm mAnifestado suas opi
niões, têm apresentado propostas sobre a 
Amazônia, mas de maneira empírica Porque 
as pesquisas científicas lá na Amazônia, la
mentavelmente, não têm merecido o apoio 
governamental imprescindivel a que elas não 
sofram solução de continuidade. 

Nós temos universidades multo boas na re
gião, nós temos o lmpa, nós temos o Museu 
Goeldi. nós temos a Embrapa, nós temos, en
fim, entidades particulares que têm trabalhado 
e procurado desvendar os mistérios da Ama
zônia. Nós temos cientistas fora da Amazónia 
que têm também dado uma contribuição im
portante nessa busca, nesse trabalho de pro
curar conhecer a Região, sair do discurso e 
encontrar reaJmente soluções que sejam ade
quadas à reaJidade da Amazônia. 

O Governo Federal, através do Programa 
Nossa Natureza procurou objetivar açóes na 
Região, estimulando pesquisas na Amazônia, 
coordená-las e sistematizá-las dentro desse 
propósito de procurar o chamado desenvol
vimento sustentado. Nós acreditamos que os 
projetes de lei os decreto~ que foram editados 
pelo Presidente da República e os projetas 
de· lei encaminhados ao Congresso vão nos 
ajudar bastante na procura dessas soluções. 
Nós dividimos a questão em duas etapas, que 
acredito que são realmente importantes para 
o começo dessa discussão. 

Nós temos que ter meios de controlar a 
devastação. A devastação exfste, talvez eJa não 
tenha as proporções gigantescas que são 
apresentadas, que são divulgadas. Mas a de
vastação existe e ela é um fato na Amazônia. 
O conffito de interesses econômicos está pre
sente no País, como um todo, mas também 
muito preset').te na AmazõniciJ-até pelas cara C-

Então, ngsga preocupação básica, através 
do programa Nossa Natureza, sendo o lbama, 
que é o executor dessa política, é, em primeiro 
lugar, conter a devastação. E o Presidente da: 
República, quando assjnou o decreto_que sus. 
pendeu os incentivos fiScals, Sua Excelência 
tomou a primeira: providência, deu o primeiro 

deu o primeiro passo, no sentido de mudar 
radicalmente _a orientação da política que vj. 
nha se executando na Amazônia a partir da 
década de 70, que era- o incentivo, o eStímulo 
ofiCial a que se fiZesse a ocupação económica
da área, de maneira que considero hoje, pelo 
conhecimento que adquiri do assunto, dos de-_ 
bates que participei, dos documentos que li, 
foi, realmente, uma ocupação desordenada. 
Éla não foi precedida das avaliações, das pes
quisas, dos estudos que deveriam ter sido fei
tos para que se executasse um program~ ade~ 
quado na região. Havia uma pi'eemência, uma 
decisão política de se fazer aquela ocupação, 
havia aquela famosa e velha história de inter
nacionalização da Am~ônia, ·a que não acre~ 
dito, porque o Brasil, realmente, é um Pais 
muito grande, é um País poderoso, é Um País 
que tem uma população muito consciente, 
é um Pais que tem, reaJmente, hoje, uma gente 
muito aguerrida que jamais aceitaria- defen~ 
deria de armas em punho - qualquer tenta
tiva de intefnactOnalização da Amazônia, co~ 
mo já se defendeu o ten:it6rio naciOnal em 
foruns interrlacionaiS eni outras oportui'lida
des. 

Não desconheço, eu conheço o livro do Pro-_ 
fessor Artur Cezar Ferreira Reis, conheço ou
tros documentos, e sei que ao longo da histó· 
ria houve manifestações de cobiça da região 
amazónica; houve aquela história da_hiléia, e 
o Amapá foi francês durante muito tempo, 
e sempre há no mundo aquela idéia de trans
formar a Amazônia em Lima -g:ran~e reserva 
para os países desenvolvidos que estão desen~ 
volvendo tecnologia sofistiCadas, príncipal
mente no campo da __ biq~~s_nologia,_ da enge
nharia genética, que :Sonham em preservar a 
Amazônia para que no futuro suas pe·squisas 
possam -ser teãlizadas e eles possam tirar da 
amazônia tudo o que necessitam em termos
de_ tecnologia, até mesmo para mudar, pela 
engenharia genética, muito do que se faz já 
em termos de agricultura e na Medicina, por
que a biodiversidade que tanto se Jala e que 
pouco se conhece, realmente, é muitO rica 
na Região Amazónica. Então, há essa idéia 
de cobiça. Mas há, também, essa história de 
internacionalização, acho que nenhum brasi
leiro, até o próprio caboclo da Amazônia pega
ria o rifle dele e a sua espingarda e não deixaria 
que isso acontecesse. · 

Acho que isso é um Wscurso Um pou-co
político, às vezes_ transcende, passando um 
pouco pela paranóia. Mas a minha tese é essa. 
ReaJmente o Bra_sil é grande demais, é um 
País _muito consciente, hoje, da sua territoria~ 
!idade, e da sua soberania e, jamais, principa1-
mente as Forças Armadas, admitiriam nem 
de longe, que isso acontecesse. Não vejo ne
nhum país em condições de promover essa 
internac_ionalização. O mundo hoje tem tantos 
problemas pafã enfrentar. esses países estão 
cotn tantas dificuldades que não teriam muito 
como chegar a elab_orar ou a executar qual· 
quer programa que visasse a internacionali
zação da Amazônia. 

O Cjüe nós temos. br.:i:ffileiros, .. realmente, é, 
de maneira cOmpetente e inteligente, fazeres-

sa ocupação de maneira ordenada e através 
de uma grande discussão, que nãO houve na 
década de 70, quánd6, déntro daquele slogan 
Integrar para não Entregar: se fez aquela ocu
paçãO âesordenada, que deveria ter sido pre
cedida de um ordenamento territorial, de um 
zoneamento agro~ecológi_co, de um levanta
mento profundo da realidade da região. 

Portanto, nossa preocupação no Instituto, 
executando o programa "Nossa Natureza" é 
conter a devastação. E o decreto do Presidente 
Sarne}', éió sUSpEfin:let os incentivos fiscais para 
projetas agropeçuários na· áréa qa floresta, foi 
um -divisOr de águas. Ele mudou toda a orien· 
tação -que vinha sendo seguida. Foi, _rea1men~ 
te, O qocumento mais importante ·que se fez 
no GoVerno em termos de Amazônia, Suspen
der os incentivos ftseais. Há uma crítica de 
que esse decreto não retroagiu; não aJcançou 
os projetas que estavam aprovados. Até aCho 
que poderia se fazer isso, mas acredito que 
o primeiro que entrasse ná __ Justiça ganharia 
e iria, inclusive, firmar uma }Úrispnidênda 
complicada, que seriaperigoSa-pªra o pr6j)rio 
Gov<imó déntr_o _do seu Projeto de proteger 
a.Amazônia. 'tntãO o 'Governo, ao· SusPend'er 
os_incentivos até que ·se fizesse o ·Zoneamento 
que houVesse um estudo maior, ele muaou, 
radicalmente, a ortentação que vinha adótan
do na amazônia e tomou outras· providências.. 
ReCebi ordens _do Presidente da_República de 
executar fielmente a Jeg.!siaçãq ambJental bra~ 
sileíia: as reSoluçõeS· do_ Con~ma,'_ ó Código· 
Florestal, tudo o qüe estivess·e na-legislaÇão 
que fosse de modo a preserVar, nãd ·~rr no· 
exagero de impedir que se fiZeSsem:" pr6jet_os · 
razoáveís, projetas ·radonals._que não fossem 
agtedir a natureza. Mas, ~ aplicação dá lei era 
lridispensável para que se conseguisse conter 
esse processo de devastação. E é o que nós 
temos feito, não obstante_~ pressõ_es, os jogos 
de interesses que têm !ie rflanífestado_, 1'11~ 
nós estamos cuniprindo Jii;(óroSamente ·o_ Có-- o 

digo Florestal é -as resoluções do Conarrta 
deJ:)tro dessa proposta de se conter essa de
vastação. Ao mesmo tempo-paralelamente,-se 
desenvolvem pesquisas visando a criar essas 
alternativas tecnológ_icas que permitam o de
senVolvimento-sust€ntàdo, que Permitam que 
o homem que está hoje 'na Amalôniã mexen
do com a agticuJtura e pecuária possa fazer 
o ·cham-ado uso múltiplo da floresta. Não só 
o man~jo florestal, mas também possa ter pes
quisas, possa ter estudos e projetqs-de víabili· 
dades econômica:s, e também incentivOs, p8ra 
que possa desenvolver alguns projetas que 
mel~orem o aproveitamento da castanheira, 
que possam aproveitar os frutos da âmâ~nia, 
as resinas, as essêndas e aS -plantã.S medi-· 
cinais de uma outra maneira. Porque se fala 
muito nisso. Há algumas instituiçõeS de pes
quisas na Amazónica gue desenvolveram pes
quisas, que foram s6 até um determinado es
tágio. Então, todos aqui conhecem a varie
dade de frutas, o sabor, a diversidade das fru
tas da Amazônia. Mas para você, de repente, 
sair da exploração agro pecuária extensiva para 
localizar o seu negócio na exPloração de fri.Ltos 
ou de resinas ou_ de ess_êndas iss.o· vai a· uma 
grande, príncipalmente em termos de ma-



Agosto de 1989 DfÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)- Suplemenio "A" Sábado 12 19 

croeconomia, que é o que vem se observando 
na Amazônia 

Então, é preciso· que essas pesquisas-alter
nativas, principalmente como as que mencio
nei, do uso mútlplo da floresta, tenham c:onti· 
nuidade, inclusive através de uma decisão po
lítica. Porque a Sudam, até então, só estava 
preocupada com projetas agropecuârios. Era 
a politica do incentivo de quaJquer maneira; 
era arrancar dmheiro de tudo o que era lado 
de qualquer maneira. Então, não havia essa 
preocupação em estimuJar esse chamado uso 
múltiplo da floresta, biodiversidade da floresta. 
Então, agora, é que está se tentando fazer 
Isso, mas não é fácil, porque as decisões, os 
Srs. Senadores que são legisladores sabem 
disso, ou entre se votar uma lei, a lei ser sancio
nada e ela ser, efetivamente, cumprida e as 
suas determinações praticadas, vai uma gran
de ctistância, porque se tem que ter o enfrenta
mente com a realidade econômica, com a 
realidade política e fazer Isso num cipoal de 
interesses_ econômlcos conflitantes. 

Assim, essa mudança, a partir da suspensão 
dos incentivos fiScais, ela foi importante. O 
que nós queremos agora, é, através do desen
volvimento dessas pesquisas, fazer com que 
o homem da amazônia, o empresário da Ama
zônia tenham condições de mudar o rumo 
dos seus investimentos. Agora, isso não é fácil. 
O que é que está-se- fazendo para procurar 
encontrar resposta a essa indagação? Dentro 
do programa Nossa Natureza, que foi encami
nhado ao Congresso e já foi aprovado wn 
projeto de lei que cria a Comissão Coorde
nadora de Pesquisa da Amazônia. vinculada 
à Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presi
dência da República. Essa Comissão coorde
nadora de pesquisa ela vai coordenar e sist~ 
matizar o trabaJho dos órgãos de pesquisas 
existentes na AmazPnia, e vai, de alguma ma
neira, orientar essas pesquisas no sentido de 
se procurar, exatamente, essas alternativas 
tecnológicas, vai procurar ter recursos que 
permitam aos pesquisadores continuar o .. se_u 
trabalho, porque hâ uma decisão política de 
se fazer isso. 

É preciso, agora, implementar, administrati
vamente, fazer a execução dessa porposta, 
desse projeto de Governo. É preciso, efetiva
mente, haver seriedade nesse trabalho de pes
quisa, porque sem essa pesquisa, sem esse 
estudó acurado, esse estudo objetivo, sem de
magogia. do que realmente há na floresta, de 
como se pode explorar isso, não vamos che
gar a nada. E, se realmente não houver uma 
fiscalização, wn controle permanente da so~ 
ciedade, dos Parlamentares, das entidades 
ambientálistas, isso vai cair no vazio. 

Então, clamo muito por essa participação 
da sociedade nesse processo de fiscalização 
dos projetas, das propostas e das ações do 
Governo. É importante também - e acredito 
que é pensamento das pessoas que estão en
voMdas com essa Comissão- que haja essa 
participação bem importante da comunidade 
científica e dos grupos ambientalistas. Porque 
há, no Governo, algum preconceito em rela
ção às entidades ambientalistas, principal
mente porque elas são .. muito cáusticas, às_ 

vezes, são multo criticas e, em nome do parti
darismo ou de algum tipo de preconceito ideo
lógico, as pessoas não prestam muita atenção 
ao que os ambientalistas têm dito. Mudei um 
pouco essa política do Governo e passei a 
ouvir mais os am_bientalistas. Para minha sur
presa, tirando a capa de demagogia, come
çando a discutir seriamente com eles, se vê 
que há propósitos nobres~ há conhecim_ento, 
há experiência, eles têm a vivência do que 
está acontecendo no local, têm um interesse 
ffil!i~ m~ior. dq que, às ~es, o_pr6prio Gover
no, porque estão acompanhando dia a dia. 
Tenh9 um exemplo do professor Camilo Vta
na, do Pará, figura muito interessante e muito 
rejeitado na área do Governo, achavãm que 
ele era muito radical. Corilecei a conversar 
com ele e seu grupo e vi que, na verdade, 
ele podia ter uma ou outra idéia que não fosse 
condizente com a realidade do Governo, mas, 
em termos. regionais, em termo~ de conheci
mento e de vivência da área, as propostas 
dele eram muito saudáveis e deveriam ser exa
minadas melhor. A partlf daí, mantivemos um 
diálogo e estamos procurando, inclusive, se
guir algumas recomendações que ele têm nos 
feito através de conversas pessoais e através · 
de documentos. Temos anaJisado sugestões, 
não só as del_e, mas de todos os outros grupos 
que estão empinhados na questão_ da preser
vação ambiental, não Só na amazônia, mas 
no resto do País. 

Estamos excluindo o aspecto poUtico-par
tidário. Se há uma proposta boa, se notamos 
que-as pessoas estão interessadas, se .tlêm 
boa-fé, se estão imbuídas do propósito de co
laborar, encontrar o melhor caminho, estamos 
aceitando suas sugestões. 

Recentemente, no Parque Nacional das 
Ernas, fui procurado por um grupo de uma 
cidade próxima ao parque que estava interes
sado em colaborar, em fazer um estudo, em 
mobilizar pessoas, fazer pesquisas, atuar na 
área de incêndios. Sugeri, então~ que fizésse· 
mos um convênio. Eles se recusaram por se 
tratar de um bispo do PT. Fui lá e conversei _ 
cOfu ci padre e vi que, na verdade, ele podia 
ser do PT, do PC do B, grupo trotskistas, do 
MR-8, mas naquilo que era importante para 
mim, que era a questão ambiental, que era 
a preservação, ele estava unido conosco, esta~· 
va penSando da mesma maneira. FIZemos o 
convênio c_o_m ele e está dando resultado. Na 
hora da solenidade do convênio apareceu 
uma freirinha que fez um discurso um pouco 
demagógico, mas fazia parte, não tinha muito 
a ver, a maioria das pessoas percebeu que 
o discurso dela não estava relacionado com 
o que estava se· fazendo aJi. O convênio tem 
dado resultado. Temos" :Sustentado essa prá
tica no País inteiro, porque sem essa partici
pação da sociedade, na verdade, todos sabem 
que será muito difíc~ se chegar a um resultado. 

Portanto, estamos atuando nessas duas li· 
nhas, a linha de conter a devastação, através 
da legislação e de medidas objetivas. Fizemos 
um programa emergenc!al de prevenção e 
combate a incêndios na Amazônia. No dia 27 
de janeiro juntei todos os técnicos do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente numa reunião 

onde se discutiu abertamente a questão das 
queimadas e disse que iríamos fazer o possível 
para evitar~ '14eimadas. Perguntei o que seria 
possível fàZer para reduzir essas queimadas, 
dizendo que iria tomar todas as providências 
acauteladoras, tomar as iniciativas de governo, 
uma vez que não adianta ficarmos depois ex
plicando por que houve a queimada. Devemos 
é fazer um plano bem racional, bem estudado, 

· para evitar que o desmatamento se faça, como 
se fez no passado, e que tenhamos o dissabor 
de ficar ju.StiflcaridO erros cofÍletidOs pelo Go
verno, como sempre acoritece. 

FIZemos essa reunião e, em trinta dias, ficou 
pronto o Plano Ernergencial de Prevenção e 
Combate a Incêndio na Amazônia, porque -
as pessoas que aqui estão conhecem a Ama
zônia - sabem que lá não ocorre o incêndio 
florestal propriamente dito. Ocorrem queima
das, toca-se fogo, desmata-se e depois toca-se 
fogo. N~o é como o ecossistema do cerrado 
ou da mata atlântica que, no período de seca, 
facilmente se incendeia. Dizem que .aqui, no 
cerrado, até o atrito dos galhos provoca pro- -
cesso de combustão espontânea. levando à 
ocorrência de incêndio. Mas, na Amazônia, é 
tocando fogo mesmo. As pessoas vão Já, des
matam e depois, com tochas, fazem o que 
acham ·o que devem fazer. 

Esse plano ficou pronto no final de fevereiro. 
Numa reunião que houve do programa Nossa 
Natureza, em Manaus, apresentei, com <1 nos
sa equipe, o detalhamento do Plano Eirief· 
gencial de Prevenção e Combate a lnçêndios. 
Acredito que isso foi em março, quando houve 
a réi.miâo com todos os governadores da Ama
zônia. Apresentamos o plano usando recursos 
de slides,transparências e todos aprovaram. 
Pedimos a colaboração dos secretários esta· 
duais do meio ambiente. Bom, o plano está 
pronto. Temos, agora,- condições de fazer o 
possível para evitar que as queimadas ocor~ 
ram da mesma maneira como ocorreram no 
passado. Procuramos o lnpe e, com o Márcio, 
que é o se_u Diretor, acertamos formas de, 
através da utilização do sensoriamente remo
to, termos condiÇões de acompanharmos me
lhor os desmatamentos e queimadas. Chega
mos a acertar um novo convênio, começar 
a desenvolver umsoftware para fazer esse tipo 
de pesquisa, procuramos o Ministério da Aero- _ 
náutica,· o Ministério do Exército, o Ministério 
da Marinha e todos se manifestaram interes-: 
sados em colaborar. 

Plano feito, tudo acertado, resta o quê? O 
dinheiro ltecess~rio à ~ecução. Hoje, -pela no~ 
va Coi1StituiÇão;-qualquer remanejamento or~ 
çamentário depende de aprovação do COn
gresso Nacional. O Governo está de mãos ata- -
das. Pode-se ter dinheiro para comprar flores, 
porque está no_ Orçamento, mas para com
bater queimadas e o desmatamento não se 
pode utilizar o dinhefro destinado à compra 
de flores porque é vedado pela Constituição. 
Tivemos, então, que mandar um projeto de 
lei ao Congresso pedindo um crédito extraor~ 
dinário de 8 milhões. Antes de se chegar a 
essa solução -de mandar o projeto, tentei de 
todas as formas dentrO do próprio Governo -
encontrar uma forma- de termos esses recur-
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sos para esse trabalho, porque o tempo ia 
passando e precissávamos agir imediatamen
te .. Sabíamos como agir através da fiscaliza
ção, através do controle das autorizações de 
desmatamento de pessoal. Pela experiência 
do passado, onde queimou, desmatou, sabía
mos onde iam ocorrer os problemas. Estava 
tudo levantado. Passou quase um mês para 
sair a mensagem ao Congresso. O Congresso 
passou dois meses para votar essa mensagem 
dos 8 milhões. F"malmente, votou. Foi à san
ção do Presidente da República. Estamos de
pendendo, agora, que a burocracia do Minis
tério do Interior e a Seplan faça um decreto 
orçamentário para que esse dinheiro possa 
ser liberado. Entáo,-dEifãOeiiOãjulho c_omeç-ã
remos a pensar no assunto. No começo· de 
julho acho que ainda não teremos o dinheiro, 
os 8 milhões, para o Plano Eme"rgencial de 
Prevenção e c~~~e a lncêndiets· 

Não paramos. Utilizamos nossos parcos r~ 
cursos, as nossas disponibilidades muito pre
cárias, treinamos pessoal, desenvolvemos 
uma campanha sistemática de guerra psicoló
gica na Amazônia, passei a viajar à amazônia 
toda a ~mana, ocupando todos os espaços 
de rádio e televisão, dizendo que o Governo 
iria prender quem tivesse praticando o desma
tamento. Utilizamos todas as técnicas possí· 
veis de comunicação para ver se segurávamos 
o desmatamento. Em alguns casos até que 
deu resultado porque os madeifelros de Tucu
rui me procuraram, dizendo que os cabodos 
não querem cortar, queimar, porque estão 
com medo de ser presos. Já foi algum resul
tado, porque não acreditávamos muito que 
a máquina administrativa fizesse a coisa fim
dbnar como nós esperávamos. 

Portanto, estamos com o nosso plano emer
gencial, que já foi modificado várias vezes e 
o tempo vai passando e as nossas ações de
vem ser modificadas, porque agora já não te
mos tanto tempo. Vamos agora dar um curso 
de_como fazer Plano Emergencial de Combate 
ao Incêndio, porque muitas modificações fo
ram em ~nçáo da realidade que estamos en
frentando. Então, esse é o tipo de problema 
que temos _a enfrentar na Amazônia. 

Outro problema que é muito desagradável 
é a falta de meios. A Amazônia Legal, uma 
região de quatro, quase cinco, milhões dequi
lômetros quadrados e não temos hellcóptero, 
avião, embarcação, veículos adequados, siste
ma de telecomunicações adequado, não te
mos nada. Sabemos que não é s6 através 
da busca, não é s6 com as alternativas de 
exploração econômica, oferecendo essas al
ternativas. que vamos resolver o problema. Po
demos ter os melhores projetas de alternativas 
económicas, vamos ter condições de viabllizar 
esse Governo ou o outro, viabilizar grandes 
projetes com a utilização dos frutos da Amazôw 
nla, mas Vamos ter sempre o madereiro deso
nesto, o pecuarista desonesto, o que também 
acontece em todos os outrQs setores da sociew 
dade, pois haverá sempre gente interessada 
em depredar, em fraudar, em enganar, em 
burlar, e nós não temos a mínima condição 
de fazer frente a esse tipo de adversidade, a 

esse_ tipo de confronto que vamos ter que ter. Então, isso não tem cabimento, e a Seplan 
No CTlomento, não temos a mínima condição. está adotalldo uma atitude .. que não tel'n nada 

Estamos·aesloCando fiscais com grande di- a ver com a realidade. Acho até uma espécie 
ficuldade, temendo que até mesmo os recur- de sabotagem ao Presidente quando eles ca-
sos pata pagar as diárias não existam, é, por--- meçam a agir dessa meneira. 
tanto, uma guerra muito desigual. O que esta· Esse é um problema realmente grave. Pen-
mos procurando fazer agora? Estamos procu· samos muito nas grandes alternativas, nos 
rando estruturar 0 Instituto Brasileiro do Meio grandes projetas, nas formas de macroeco-
Ambiente, dentro de uma idéia moderna, den- nomia e às vezes esque<:emos do fundamen-
tro de uma idéia de agUidade, de desburocraw tal, pois são as pessoas que vão trabalhar nis-
tização; de descartorialização, para que esse so. O Senador Jarbas Passarinho me viu divul-
órgão,_ essa entidade, nasça já com urna con- gar várias experiências de governo, e todos 
cepç-ao completamente diferente da que exis· os grandes projetas de governo fracassaram 
tia nos 6rg&os anteriores e estamos procu- porque as pessoas que estavam executando 
rando também criar condições para que os não eram adequadas, não estavam motivadas, 
funcionários que ali trabalham tenham efetivaw e lá embaixo ninguém eStava dando a ITÚnima, 
mente condições de fazer 0 trabalho da me- ou então· a sociedade não concordava com 
lhor maneira possível, pois não podemos ex:I- o que estava propondo. 
gir de um fiscal que ganha cem cruzados no Então, temoS essa experiência e eStamos 
interior do Pará, que ele seja um grande pa- procurando transmitir esse conhecimento, es-
drão de honestidade pois ou ele se rende à sa experiência para ver se conseguimos muH 
pressão das pessoas desonestas ou- ele vai dar. Há um· empenho a nivel de Governo, no 
ser assassinado, perseguido. Palácio do Planalto, para se resolver esse pro-

Um sujeito que ganha cem quzados por _ blema, mas a Seplan está resistindo burocrati-
mês, passa um caminhão cheio de madeira zadamente, como se nós tivéssemos não que-
cortada in:egularmente ~- dá um mil cruzados rendo fazer uma coisa séria. Esse é um proble-
para ele ... isso acontece na Bahia, em toda par- ma que vai sempre existir e espero que não 
te. Nossos frscais ganham uma miséria. Não exista nos próximos governos. " 
estou dizendo, e tenho repetido isso; que o Temos essa realidade e temos tambêm o 
fato da pessoa ganhat mal queira dizer que problema da pecuária, que precisa ser visto 
ela vai ser desonesta, porque temos aí o traba- com muito cuidado na Amazônia. Está prova-
I h ado r brasileiro que ganha muito mal, mas do, e não aqui os números, mas está compra. 
não podemos dar à pessoa que ganha muito vado que a pecuária não é a melhor solução 
mal responsabilidades que estão muito além para a maioria das áreas da Amazônia. 
das possibilidades que ela tem de resistir a Realmente, o custo-beneficio é quase oe-
esse tipo de pressão. nhum, tem sido um problema que tenho en-

Ess~_ é um prçbfem~ grave que temos e - :~i~t~Íg~~~~~7!e e n~a:~aJ:~ ~~~ 
maiS grave ainda porque a Seplan está criando é essa tentativa de expansão da pecuária. Sei 
dificuldades nessa nossa pretensão de melho- que os Estados, principalmente o Acre, preci-
rar as cohdições salariais de nossos técnicos sam reSOlver o problema do abastecimento, 
e de nossos fiscais. - - pois as estradas são difíceis. ficando interrom-

0 Pi~Sidente- ciio"i.J úma autãrquia, fez o-Ins- pidas; eles querem ter auto-suficiência, o que 
tituto dentro da idéia e fez eXatãrT\ente_ uma está certo do ponto de vista político-adminis-
instituição m:odema, com autOnomia adminis· trativo e econômico, mas há uma reação real-
trativa- e finanCeira. A Medida Provisória, apro- mente no País e no mundo inteiro contra essa 
vada no Congresso por unanimidade, por um idéia de se expandir a pecuária. Fico revoltado 
acordo de Liderança, foi a primeira que se quando vejo derrubar uma árvore para colocar 
·rez com esse aceno, ela crlciu uma autarquia boi, acho que isso realmente não- tem cabi-
em regime especial, que tem· condições de menta, mas também estou consciente de que 
pagar m_elbor, pois as outras autarquias em não temos no momento ainda corno oferecer 
regime especial também pagam melhor e a essas alternativas a essa exploração econô-
idéia foi exatamente essa, mas a Seplan com mica. 
a mentalidade ultrapassada, daspiana, miúda, Acredito ·que já falei bastante. Tenho aqui 
não está entendendo_ o problema ambiental. o depoimento por escrito, pois achei que se. 

· Tenho mostrado que se o Presidente da Repú· fosse ler isso aqui seria muito cansativo. Estou 
blica yai para a tele.visão e diz que o problema à disposição dos Senhores para qualquer per-
do meio ambiente é uma prioridade e digo gunta. (Palmas.) 
que reconhecemos que o Governo cometeu 
erroS_ e que agora vai mudar e que estamos 
empenhados todos em alterar isso, em criar 
novas situações, em criar uma nova iealidade, 
se há um esforço. comum, se o Presidente . 
dizqu.e o básico é fortalecer iÔstitucionalmente 
os órgãos do meio ambiente. Como iremos 
fortalecer órgãos do meio ambiente se não 
temos condições de pagar, de remunerar ade
quadamente as pessoas_ que estão trabalhan
do? É a mesma coisa que assobiar para ele-
fante. 

O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
A reunião está suspensa por cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo-Peres) .::_ 
Está reabertê!: a reunião. Concedo . a palavra 
ao nobre SenadOr Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente, Sr. 
Relator, Jornalista Femardo César Mesquita, 
gostaria de focali@r somente uma pàrte. Po
demos colocar cronologicamente o devasta
mente na Amazônia no nosso conceito pes-
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soai a,ntes de 1970 e de 1970 para cá, porque 
a pariir de 1970 foi introduzido um instru
mento novo nas artes das derrubadas, quando 
então se passou a utilizar as motos-serras. A 
motos-serra fez uma verdadeira revolução no 
processo de desmatamento, e de lá para cá 
começaram a ser empregados outros méto
dos de desmatamento como correntão, os 
desfolhantes, para facilitar a morte lenta, de 
modo que, a partir dessa data, a Amazônia 
passou a ser agredida com uma velocidade 
crescente e exponendal. Verificando-se, pelos 
depoimentos que obtivemos nesta Comissão, 
o desmatamento concernente à Amazônia 
tem uma veloddade lenta, progressivamente 
crescente até 1970, e de lá para cá passou 
a ser acelerado e criando essa situação a1ar
mante de agora. Juntamente com esse in_stru
mento, houve, também, urna política de ocu
pação - como foi evidenciada por V.Ex' -
durante os Governos chamados militares. que 
ocuparam esse período excepcional de autori
tarismo. Podemos, assim esquematicamente, 
fazer uma verificação que houve ao longo de 
uma década-de 1970 a 1980 -três tenta
tivas fundamentais ·de ocupação da Amazônia 
pelos diferentes Governos que passaram e, 
natura1mente, com a ansiedade patriótica; to
dos ocuparam da melhor maneira passivei, 
como foi dito por V.Ex" em que havia aquele 
slogan: "Integrar para não Entregar" - essa 
preocupação de todos nós fez com q)Je hou
vesse esse açodamento de uma ocupação de
sordenada, tendo um efeito natural, predató
rio. Então, nós podemos dividir, assim, nas 
três fases: a primeira fase é aquela preocu
pação - parece-me que foi no Governo Mé
dici- de fazer a Transamazônl'ca com a finali
dade colonização da parte meridional do Pará, 
do Amazonas e do norte de Mato Gr.osso -
a parte meridional da calha amazônicá Com· 
um projeto estudado, assim, de efeitos socio
lógicos e tirar um grande contingente de pres
são sócio-económica do Nordeste e assentar 
ao longo dessa estrada para desafogar o Nor
deste e diminuir os minifúndios improdutivos 
do Nordeste, assentandp, aí, essas famílias, 
onde seriam dados lotes. Esses lotes variavam 
de tamanho - em tomo de 70 hectares. En
tão, parece-me que esse projeto não foi incen
tivado. Lembro-me, até, que na época, o Jor
nalista Amaral Netto fez várias reportagens so
bre a Transatnazônlca e as primeiras ocupa
ções e plantações como a cana-de-açúcal", 
etc. Mas o Governo seguinte verificou que esse 
sistema de colonização, através dos seus téc
nicos, não dava certo, porque faziam os mini
fúndios, não dava a produção desejada e, onde 
se pretendia implantar em tomo de 100 mil 
famílias, foram implantadas apenas 1 O% do 
que se pretendia, e não resultou nos benefidos 
que se esperava. Entretanto, dai, nessa fase, 
verificou-se que o desmatamento que era es
perado, com essa preocupação numerica
mente grande devido ao número, nllo ocorreu 
em virtude de ser feito de uma maneira fami
liar, até ocupando pouco a motos-serra. Mas 
o machado era usado. O Governo seguinte 
viu que isto não dava certo. Passou para os 
grandes projetes pastoris ou agropecuários, __ 

que se implantaram, também, nessa parte. E 
ai comeÇaram as grandes empresas nacionais 
e multinacionais a serem incentivadas e, com 
os incentivos fiscais, a ocuparem a terra. Disso, 
também, onde se pretendia fazer uma vasta 
criação de gado, com dois milhões de cabeças 
de_ gado, com mais de dois mil empregos, 
resultou _em fracasso devido à incapacidade 
dos órgãos em fiscalizar os projetes. Acerca 
disso, em reuniões de ambientalistas, nós ou
vimos um depoimento do Dr. Glande, do IPEA, 
onde ele, realmente, faz uni relato muito dra
mátiCo dessa situação, dizendo que os metas 
precários de fiscalização levaram a deixar pro
omeçaram e rec_eberam os financiamentos e 
as parcelas que eram fmanciadas em três eta
pas- para se desmatar, queimar e, depois, 
ç~ar e fazer a pastagem e fazer o plantel 
de gado. Passaram~se mais de 8 anos sem 
ser fiscalizado, com o recebimento das parce-_ 
las adequadas. Inclusive, me falaram até -
não sei se era piada de cama,rada- que havia 
certos lugares em que a fiscalização era feita 
de avião. E oilde havia áreas de pedras, eles 
diziam que era gado - não sei se isto era 
verdade. 

Outra, também, que me contaram aqui foi 
que tomaram emprestado- o gado fazia des
locamento de plantéis de uma área para outra 
-para, na hora da fiscalização, usarem ajusti· 
ficativa do plantel. Não sei se é verdade. Mas 
o fato é que, realmente, resultou em fracasso, 
com·uma grande depredação da natureza, um 
grande desmatamento que, depois, foi deixa
do abandonado. E, uma terceira fase, já no 
fim do Governo - parece,;me que foi no Go
verno em que o Jli\inistro ..do Interior era o Sr. 
Mário Andreazza, em·que teve o célebre e polê
mico projeto das madeireiras, onde se Cbme
çou 21 falar na designação das áreas para a 
exploração auto-sustentada da Floresta Ama
zônlcâ-2 tirim.do as espéCies nobres - Para 
se vender e, na época, falava-se numa área 
de 50 milhões de hectares, uma área mais 
ou menos equivalente à área da Bahia, e que 
seria objeto de exploração sobre contrato de 
risco com o Governo para se explorar a ma
deira. Falava-se na época em pagar uma parte 
da dívida externa com a madeira. A esse res· 
peito foi até mandado um projeto aqui para 
o Congresso, um projeto muito polêmico na 

-imprensa, que não teVe ·sua tramitaçãO nor
mal. 

Então, feita esta consideração, pergunta
mos se nessa preocupação, que foi dada de 
uma maneira genérica - e nós vemos se o 
Governo está preocupado - nós devemos 
acreditar nas boas intenções do Governo. L-ou
vamos a atitude da dlreç:ão do lbama em estar 
procurando os ecologistas e os ambientalistas, 
porque têm muitos, por assim dizer, extrema
dos e até apaixon_ados. __ Mas, também, há o 
outro lado, que acha que se deve fazer terro
rismo contra os ecologistas, como eu vi um 
deputado nosso, lá no Acre, dizer para um 
grupo de ecologistas: "Vocês, aqui, se conti
nuarem com esse negócio de ecologia, eu 

. vou fazer terrorfsm9 antiecológice>"- um par
lamentar diss_e isto para uma pessoa! Então, 
temos que pensar nesse termo. Dessas pai--

xões extremas, tiramos a_média e vai o racio
nal. Realmente, temos que chegar a um obje
tivo .final. E, de agora em diante, acho que 
esse problema da preocupejs;ão com preser
vação da natureza veio para ficar, porque está . 
criando uma consciência nacional, desde as 
crianças nas escolas até as universJdades. e 
o povo, que, foi também, sensibilizado, acor
dou para isto. Queria saber se o lbama está 
fazendo uma revisão nesses projetes porque, 
também, tem o meu aprovo. Achei muito sig
nificativa essa parte da suspensão dos incen
tivos fiscais. Porque, ao mesmo tempo em 
que ele estava sendo um elemento de depre
dação e ocupação desordenada, estava sendo, 
também, um objeto de especulação e até de 
desonestidade. De manelra que se não fosse 
por outra co!sa, deveria se levantar por isto, 
porque muitos abusavam, como foi dito aqui. 
Para se fazer uma revisão é só voltar a usar 
essá sistemática, quando houver capacidade 
para fazer uma fiScalização rigorosa. Se o Iba
ma está fazendo essa revisão, se ci lbama está 
nesse programa, que está havendo aqui na 
Comissão CoÕrde"nadora das Entidades da 
Amazônia- e que, realmente, eu acho muito 
interessante ao qUe V.~ fez teferência e a 
Carpam que vai fazer_ a coordenação dos ór
gãos de pesquisa da Aniãzônii:l, e se há urri 
incentivo, _um pensamento de planejamento 
em fazer bimCos de espécies para refloresta
mento depois de um zoneamento adeQuado, 
se fiá, também, uma preocupação do lbarna 
de se fazer um inventário, convocando cien,tis
tas -zoobotâilkos para fazer um inventário ....:....._ 
retomar o que os_nossos cientistas nacionaiS 
e estrangeiros iam fazendo, mas que,- ãíilda, 
está por dois terças da Floresta Amazônica 
para ser classificada - estudada as suas pro
priedades físicas, económicas e_ farmacodinâ~ 
mlcas - se há intençáo de se fazer isto, o 
que pensaria o Ibama? O pensamento não 
é nosso, mas de outros ecologistas de há dez 
anos. Orlando Valdez já defendia essa teSe 
da desapropriação da floresta densa da Ama
zônia, partindo do raciocínio de que aquela 
floresta e uma coisa da natureza, ninguém 
a plantou. Então, primitivamente, a floreSta 
densa foi ocupada de uma maneira aleatOiia", 
seria possível se pensar rio momento desSá 
dramatlcidade uma desapropriação da flores
ta, pelo menos por um tempo' d~terrninado 
numa espécie de moratória, até que se fizesSe' 
esse levantamento a partir depois de radona
lizada à questão, zoneada dentro das vocações 
de cada região, voltar a explorá-la racional
mente. Isto não é novidade, porque os ingleses 
fizeram IssO no século passado, na fndia e 
na Birmânia, como est;wa havendo um deflo
restamento acentuado naquelas paragens do 
trópico úmido, o inglês, ·que é a pátria do capi
talismo e do colonialismo moderno, teve a 
coragem, embora fosse colónia, mas tinha 
muitos proprietários, de desapropriar a flores
ta, e passar a ser um domínio do Império britâ
nico, e só fazer bem programa específicos, 
estudados pela União. Se há neste momento, 
alguma possibilidade diante das pressões eco
nômicas de toda ordem que recebemos, essa 
disposição para trabalharmos juntos n~ssa 
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idéia e fazer Uma desapropriaçã~, pelo menos 
temporária, da floresta densa, compacta, até 
se fazer um inventário de sua natureza. 

Eram essas as perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Concedo e palavra ao Dr. Fernando César 
Mesquita. 

O SR. FERNANDO CÉSAIHIESQUJTA -
Senador Mário Maja, Sr. Presidente, Sr. Relator, 
vou começar dando o meu ponto de vista 
a respeito da última pergunta. A ConstitUição 
brasileira declara a Amazônia, a floresta ama
zónica da mesma maneira que o Pantanal, 
a Mata Atlântica e a área costeira como um 
patrimônlo comum do povo brasileiro. Eu 
acredito que o Congresso Nacional deverá es
tar pensando em regulamentar esses disposi
tivos,. porque somente atravéS, não sei se é 
o caso de uma lei complementar, ou uma 
lei ordinária, vai-Se exatamente. dizer O que 
é o património natural, o património comwn, 
que é que se pode fazer dentro de uma área, 
que é considerada património comum, patri
mónio natural. Acredito que isso é uma ques
tão que, certamente, vai passar p"or avaliação 
do Congresso Nacional. Nós poderíamos tra
balhar também num projeto de lei nesse senti
do, mas achamos, como está na Constituição, 
o Deputado Fábio Feldmann e os ecologistas 
do CongressO, os verdes do Congresso, que 
fizeram essa emenda, que fizeram esse capí
tulo na Constituição, estamos aguardando que 
haja alguma iniciativa da parte dos Congres
sistas, para evitar um projeto do Poder Execu
tivo nesse sentido. 

O SR. MÁRIO MAIA - Qual é a idéia da 
desapropriação? 

O SR. FERNANDO "CÉSAR MESQUJTA
A idéia da desapropriação teria que passar 
primeiro por essa definição do que é o patri
mónio natural, do que é património comum, 
para você não tomar uma medida, que depois 
tivesse de ser revogada ou questionada, aí en
trássemos numa polémica estéril. Então tem 
essa regulamentação do que é o património 
natural, o património comum do povo brasi
leiro, e que a floresta Amazónica passou a 
ser. Agora há um convênio entre o Ministério 
do Interior e a FAO pa·ra qUe se prOmoVa um 
zoneamento agroecológico-econômico da 
Amazônia. Através desse :zoneamento, vai se 
defmir o que é a área qe preservação perma
nente, área intocável, intangível, o que é área 
de conservação, o que e á~a de exploração, 
e aí aparece esse detalhamento, o que é área 
de pecuária, o que é área áe ·agricultum, área 
de mineração ou área de povoação. Enfim, 
somente através desse zoneamento agroeco
l6gico-econômico, através do ordenamento 
territorial, é que vai se poder fazer, tomar então 
alguma medida mais objetiva. Mas agora esse 
zoneamento vai demorar. Esse zoneamento 
não vai ser feito, logo. Para esse zoneamento, 
até o final, para ser concluído, terão que ser 
dispendidos 200 milhões de dÓlares para fazer 
o zoneamento agroecológico-econômico da 
Amazônia, com o perfil de solo, a avaliação 
de microclimas, bacias e microbacias, precipi-

tação de chuvas, que é realmente unl zonea
mento agroecológico-económico. Não é só 
a ~gem do satélite não, nem a Imagem da 
aerofotogrametria. A aerofotogrametria não é 
suficiente, então tem que ter um trabalho de 
ra se Tazer isSo. Isso vai demorar, issO é coisa 
pãra 5 anos, se houver, no mínimo e se houver 
dinheiro. Acho que o mais importante a'gora 
-é se definir, não sei se por lei complementar 
ou pai projetO de lei, o que é realmente o 
patrimô_nio cultural ou natural e se dizer o que 
é qüe- Sê pode fazer. Porque nós poderíamos, 
o Presidente da República poderia assinar um 
decreto, desapropriando toda área de floresta 
densa , que se$Undo a professora Oara Pan
dolfo seria da ordem de 2SO milhões de hecta
res. O Senador Jarbas--PasSarinho deve saber 
bem melhor sobre esse números, mas seria 
diõi ordem de 280 mühões de hectares. Poderia 
fazer-se um decreto, agora não sei se seria 
um comportamento mais adequado. Poderia 
ser muito simpático fazer isso. O Presidente 
assina um decreto, porque alí são áreas de 
terras devolutas da União. Não sei se seria 
poraf. 

Em relação à revisão de projetas, não pode
mos revisá-los do ponto de vista económico. 
O que podemos fazer é eXigir que para a im
plantação deles sejam atendidas todas as dis
posições legais do Conselho Nacional do MeiO 
Amblente,_das resoluções do Conama e tam
bém do Código Aorestal.lsso é o que·estamos 
fazendo. Não queremos de maneira algumá 
prej_1,1dicar a iniciativa privada, nem brecar o 
desenvolvimento da Amazônia. Qu.eremos 
apenas que se- compãtibilize esse _desenvol
vimento com a rígida observação do equilibrib 
ecOlógico. 

·a J:iR.-MÃRrh MArA ~ O:Uero esclarecer 
a_ minha pergunta. Há no IPEA e na Seplan 
técnicos que fJZeram relatórios, mostrando 
claramente que muitos projetas não cumpri

. ram a rigor o contrato. Então, supõe-se que 
h;;tlleria a possibilidade de uma revisão para 
ver se foi cumprido e fazer a devida inderii
zaçâo Ou a reStituição. Surpreender o empre
sário que fez uso indevido ou empregou aque
le recurso noutra atividade para ser ressarcida 
à 9Jlião ou à Sudan, por intennédio do órgão 
que fez o contrato, aqueles que não cumpri
ram o contrato. Pode ser feitO, porque há de
núncia de que há vários projetas que recebe
ram o dinheiro e não foi ·cumprida a sua finali
dade. Haveria possibilidade de se fazer essa 
verificação? 

isso. Não caberia a nós·, não s_eria da nossa 
competência, tomar essa iniciativa, mas a Pro
curadoria-Geral da República, quem sabe o 
Minist(:rio __ Público, poderia_ tol'!lar essa inicia
tiva ou a_Sudan. Acho que seria muito bem
vinda fazer essa auditoria para saber se real
mente os recursos foram aplicados nos proje
tas aos quais eram destinados e se foram apli
cados da maneira como se previa: nos projetas 
aprovados. Acho essa idéia muito boa. Creio 
ser muito difícil a sua ~xecução, _mas seria 
um tema para discutir. 

O SR. MÁRIO .MAIA - Por último, só para 
ficar esclarecida a pergunta anterior, sobre o 
zoneamento que vai levar 5 anos, acbo que 
até mais anos, porque terá que se classificar 
tudo, mas enquanto não se fizer, quais são 
os planos de emergência - V. f:x'-- falOu que 
em janeiro pediu dinheiro, e estamos em julho, 
e não saiu o recurso e chegamos na época 
das queimadas. Começam as derrubadas para 
queimar em agosto, principalmente nesta área 
aí que estamos-nos referindo, àquela área do 
sul - quais as proviçlências de emergência 
para se evitar essas queimadas irracionais ou 
derrubadas irracionais, inconseqUentes quei
madas? 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUJTA
Há alguns meses que estamos engavetando 
tudo quanto é projeto, o que é possfvel enga
vetar de pedido de desmatamento. Sabemos 
que a partir do desmatamento que se vai fazer 
a queimada. DeSde que assumi que há uma 
orientação a todas as delegacias par~ segurar 
os pedidos de desmatamento. Agora se chega 
a um ponto que não podemos segurar. É ab
solutamente impossível, do ponto de vista le
gal, negar, porque teríamos que_ mudar a Iei. 
Mas o que é possíVel fazer atraVés de portaria, 
através de interpretação, estamos segJrando. 
Mas há um limite para se segurar esse _desma
taffiento porque a pessoa está coberta de ra
zão, do ponto de vista legal, e não podemos 
fazer nada. 

O SR. MÁRIO MAIA- Uma última pergunta 
bem específica do Acre. 

Recentemente estivemos no Acre- fomos 
visitar um delegado do lbama que foi agredido, 
porque um homem que estava exigindo rima 
para um desmatamento que estava havendo. 
Ele aplicou a lei ele colocou a execucaçào 
certa da lei e sofreu um atentado; foi agredido 
a coronhadas por 3 pessoas e que, segundo 
os jornais, os noticiários,- seria a mai1do-de 
alguém. v. s~ tem conhecimento de que foi 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA_ aberto. inquérito? Chegou-se a alguma conclu-
COriCófdo, nobre Senador. Acho que se deve- sã~ ~~~a agressão? 
ria fazer um levantamento não s6 no que diz O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA-
respeito aos projetas da Amazônia, mas ta;m- Foram agredidos, o Dr. Paulo Benicaz,(?), que 
bém acis projetos de reflorestamento e a todos é o Delegado Superintendente do Instituto. em 
a~_outros projetas em que-ô Governo joSou Rio Branco, e o José Rente Nascimento, que 
6 dinheiro do contribuiJ:tte, da dedução do Im- é do Programa Integrado de Áreas Extratlvistas 
pO-Sto de Renda do projeto de Fizep; do Finor e Areas Indlgenas. Eles multaram uma madei-
de Finan. Acho que se deveria fazer uma gran- reira de propriedade do Sr. Jorge Moura, que 
de auditoria em todos eles. Iríamos ver o volu- é o Presidente do Sindicato dos Madeireiros 
me de desvio qUe houve. Mas ~cho que seria do Acre, que já havia ameaçado, publicamen-
muito dificU fazer isso. Creio que na área da te, o Rente e foram, barbaramente, espanca-
Sudan, ela poderia perfeitamente promover -- dos. 



Agosto de 1989 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)- Suplemento "A" Sábado 12 23 

FOi aberto um inquérito pela Policia Federal, 
um inquérito, a1iás, muito ma1feito, mas o nos
so Ouvidor, o Dr. Tortane, que é também um 
Delegado da Políci~ Federal, esteve lá e o Su
perintendente da Polícia Federa~ no Acre, avo
cou o inquérito e está corrigindo as falhas, 
as omissões processuais que o Delegado, que 
estava com o inquérito, permitiu que se fizes
sem, por omissão, ou por responsabilidade 
ou por decisão eu não sei. Então, está. próxima 
a conclusão d_esse inquérito e deve-se pedir 
a prisão preventiva do Jorge Moura. Agora, 
o problema - não é um problema do Acre, 
é problema do Brasil inteiro - da fa1ta de 
cumprimento da Legislação. 

Lamentavelmente --isso ai eu acho até 
wn pouco delicado dizer- mas algumas pes
soas· indicaram, principalmente políticos, prin
cipalmente o PMDB, para ocupar cargos de 
Superintendente do extinto IBDF ou da DEPE, 
pessoas que tinham mais compromissos com 
a desvatação, com o desmatamento, com os 
grandes projetas ficticios do que a preserva· 
ção ambiental. 

Hoje, eu estou tentando mudar esse quadro 
e nós nunca aceitamos indicações de pessoas 
que não sejam pessoas comprometidas com 
essa idéias, porque nós tivemos, realmente, 
em alguns Estados, onde os Superintendentes 
Regionais não passavam de prepostos dos 
madeireiros ou dos fazendeiros. Eu não sou 
contra madeireiro ou fazendeiro, mas doS que 
são honestos e que fazem o que realmente 

·é devido fazer. Isso no País inteiro~ Nós temos 
aí essa devastação, em Minas Gerais, desse 
pessoal que mexe com carvão, e devastação 
no Pará. No Brasil, hoje, as florestas estãQ pra
ticamente ... 

O SR. NABOR JÚNIOR - No Amazonas, 
o fato é absolutamente verdadeiro. 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
Então, nós estamos aguentando as pressões, 
mas como há o respaldo do Presidente, nós 
estamos conseguindo segurar as nomeações 
inadequadas, estêfl'hos trocando as pessoas 
que não seguem essa orientaç!o. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Leopoldo Peres) -
Só para esclarecer um ponto. 

Eu já tive ocasião de telefonar para o Dr. 
Fernando Cesar Mesquita, denunciando um 
eJemento do lbama, em ltaquatiara. Não é ver
dade? 

Com a palavra o Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Dr. Fero•ndo 
Cesar Mesquita, Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. 
Senador Mário Maia, a CPl da Amazônia, que 
tem a presidi-la o ilustre Senador Leopoldo 
Peres, como eminente Relator o Senador Jar
bas Passarinho, além de analisar os aspectos 
relacionados com a devastação da Amazônia, 
ela também está buscando_ alternati~ para 
o aproveitamento racional da região, seu de
senvolvimento racionalizado com a preserva
ção da ecologia. E, dentro desse enfoque, en
tendemos que a atividade extrativista da borra
cha, da castanha, é preseLVaclonlsta, porque 
ela não importa no desmatamento. Mas. se
gundo informações que tenho recebido da mi

. ·nha região, qu~ é o Acre,- essa atividade está 

se_n~ _rel~gada a um segundo plano pelo Go
verno. Até a existência da Sudhevea, e quando 
a· Banco da Amazônia el;{ercia a política de 
controle da_ ~orracha, _Comerciaiizaçã.o e finan
ciamento para os sering_alis~s, essa atividade 
teve uma época de franco desenvoJvimento, 
ocupando uma mão-de-obra não qualificada · 
que vivia no centro dos seringais. Mas. de um 
certo tempo para -~s:ta parte, el?_~ ativldade, 
paulatinamente, foi sendo abandonada ... pelo 
Governo, não Só pela falta de financiamento, 
como também até de incentivos para que me
lhorasse a quaJjdade de vida do homem que 
se dedicava a essa ~tividade. Eu pergunto, en
t!~: após a cri~ção do Ibama, cqnseqüente
mente, com a extinção da Sudhevea, qual a 
política que está sendo exercitada pelo Ibama 
com vista a preservar essa atividade na Amazô
nia, ou seja, a produção de borracha e a co
lheita da castanha? É a primeira pergunta que 
eu faço. 

O SR. PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Com a palavra o convidado. 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA__; 
Senador Nabor Júnior, com relação à borra
cha, o acervo da extinta Sudhevea, efetiva
mente, passou para o Instituto e há um traba
lho em execução, um planejamento em exe
cução, que está sendo elaborado pela nossa 
Diretoria de Recursos Naturais Renováveis, 
principalmente no que diz respeito à borracha, 
com a participação de técnicos da borracha, 
principalmente Dr. Silvério. Nós tomamos, já, 
algumas medidas, mas a medida mals impor
tante, que n6s achávarno_s que devia ser toma
da, era a questão do preço da borracha e nós, 
então, baixamos uma portaria, dando o preço 
adequado para o produtor. Essa portaria foi 
muito questionada, está sendo questionada 
pela Indústria pneumática, qUe Sempre fez o 
que bem entendeu neste País, e foi ao Ministro 
da Fazenda e S.Ex' pediu ao Ministro do Inte
rior que suspendess_e a portaria. Nós, simples
mente, falamos que estávamos respaldados 
na le_i, a lei dá, condições ao Instituto para fazer 
essa política de preço e nós não vamos revo
gar essa portãria, a menos que o Presidente 
me substitua no cargo, então~ outro pode revo
gar. Eu -não vou revogar. Eu acho que essa 

. foi a Providência mais importante que se to--
rnou em reJação à política da borracha, o pre
ço da borracha, porque o problema é o preço: 
se você t'em preço, você tem produção, você 
tem condições. Há um.;1 reação muito grande, 
há muitas ameaças de que não vão comprar 
a borracha. E há toda uma série de medidas 
que estão sendo tomadas. vismtdo, principãl
mente, a aplicar uma maior soma de recursos 
possíveis do Probor na área amazónica; princi
palmente em programaS, em projetas de me
lhoria das condições de vida do seringueiro. 

Na parte da castanheira, eu não tenho ainda, 
realmente, uma política definida, ainda não 
há uma defmição com relação à castanheira. 
Há um programa ligado à Saden e ao lpea, 
que poderá ter alguma coisa com relação à . 
política de aproveitamento de castanheira, 
porque essa questão de reseivas extrativistas, 
dentro dessa burocracia brasileira, ela faz parte 

do Incra, os assentamentos extrativistas são 
feitos pelo Incra, não são Jeitos pelo lbama, 
mas _aquilo que ê da nossa responsabilidade, 
nós estamos tocando. 

O SR. NAÉOR JÚNIOR - Com referência 
aos fmanciamentos para os produtores nesfe 
ano, foram liberados aJguns recursos para o 
Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e os 
bancos estaduais promoverem esse tipo de 
financiamento? 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA·:_ 
Nós fizemos uma exposição de motivos para 
o Ministro_ da Fazenda, pedindo para que o 
Conselho Monetário liberasse os recursos ne
cessários ao finãnciamento da borracha. Eu 
não sei se o COnseJiio Monetário já aprovou. 
Eu estive ausente do País por 20 dias, eu não 
sei se o Conselho Monetário aprovou essa nos
sa solicitação, eu acredito que s!m. 

O SR. NABORJÚNIOR-Porque oté recen
temente, quando eu estive no Acre, em abril, 
os financiamentos ainda não tinham sido libe
rados. O Banco do Brasil alegava falta de re
passe. Ora, veja erii que situação fica ess_e 
pessoal: se ele não tem crédito para financiar 
o seringueiro, este não vai produzir, conse
qüentemente, ele vem para cidade, vai ficar 
impressionando o Governo, o GovernO coloca 
esse pessoal nos projetes do Incra e o lbama 
não permite cjtie se desmate, dentro dos proje
tas, para o pessoal fazer agricultura. Então, 
cria uma problema senissimo. Eu creio que, 
para ev!tar o .desmatamento da Amazônia, nós 
devíamos retomar aquele processo- antigo de 
financiar o seringalista, para que ele pudesse 
manter o seringueíro ao longo dos seringais 
e evitar que esse pessoal viesse, inclusive, para 
os projetas. Hoje, a grande dificuldade que 
nós estamos enfrentado no Acre é exatamente 
essa, os seringais estão despovoados por falta 
de recursos, porque os seringallstas não dis
põem de recursos próprios para fmanciar a 
produção. 

Esses rec_ursos estão $endo negados. Con
seqüentemente, não pode continuar aquela 
atividade de assistir o seringueiro. O seringuei
ro vem para a cidade, e o Governo, pressio
nado, coloca-o nos projetas para desenvolver 
a agricultura. Agora ele não pode desmatar. 
Então, como ele pode sobreviver? I:: um pro
blema sério._ _ _ _ 

A segunda pergunta seria exatamente _essa: 
por que o lbama até agora não resolveu a 
situação desses parceleiros dos projetes do 
Incra? Está todo mundo com dificuldade, não 
podendo desmatar. Sou contra o desmata
mento, mas existem Cinco Proje"tos de coloni
zação numa área de wn milhão de hectares, 
para esse pessoal produzir milho, feijão, arroz, 
café, o que estão impedidos de fazer, porque 
não _está havendo autorização para o desmata
mento. Acho que o Governo deveria proibir 
sistematicamente o desmatamento para a im
plantação de projetas pecuários, mas para a 
agricuJtura, não. 

Eu.estou mt empenhando junto à CFPpara 
autorizar a venda de 500 toneladas de_ feijão 
de Rondônia para _o Acre, porque não tem 
feijão no Acre. E nós temos cinco projetas 
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de colonização. Isso é um verdadeiro para~ 
doxo. Um milhão de hectares foram desapro
priados no Governo do Presidente Geisel e 
nós estamos sem arroz. seni milho, sem feijão, 
importando tudo isso de fora, porque os nos-
sos agriCultores não têm autorização para fa
zer desrnatamento, nem sequer de dois ou 

. três hectares. 

Acho que o Ibama tem de se capacitar dessa 
reaJidade, porque se não o Acre vai continuar 
sendo um importador de alimentos de outros 
Estados com sua potencialidade agrkola; e, 
segundo disse aqui o Diretor do Cepatu, lá 
de Beléin, no Acre estão as terras mais férteis 
da Amazónia e, na concepção da Embrapa, 
são áreas apropriadas para o desenvolvimento 
de atividades agrícolas. E nós estamos Impor
tando feijão, milho, arroz de. Rondônia. Esta 
é a indagação que faço. 

O SR. FE11NANDO CÉSAR MESQUITA
Nobre Senador, com relação ao financiamen
to dos seringalistas, estou procurando saber 
se o_ Conselho Monetário já aprovou, porque 
já há mais de dois me'Ses nós preparamos 
uma eJCPOSição de motivos para o Ministro 
da Fazenda, pedindo que S.~ aprovasse, ad 
referendum do ConseJho Monetário, esse re
passe para financiamento dos seringalistas, da 
borracha. 

Com relação aos assentamentos do Incra, 
o que havia é que não existia nenhum entrosa
mento entre o Incra e o IBDF ou os outros 
órgãos que atuavam na área.A primeira provi
dênda que tomamos foi procurar esse entro
samento entre o Incra e o Instituto. Eles acha
ram muito bom, porque não havia nenhum 
tipo de entendimento. Estamos procurando 
conversar com o pessoal do Incra para fazer 
com que haja uma ação conjunta, com que 
se faça um trabalho conjunto de estudo e de 
pesquisa, para que se faça a coisa correta
mente. Temos de aprovar o relatório de im
pacto ambiental dos assentamentos. Entre
tanto, não queremos aprovar cada um, não 
queremos que cada projetinho tenha o relató
rio de impacto ambiental Nós queremos fazer 
um aproveitamento global, uma apreciação 
global do assentamento e com um relatório 
de impacto ambiental que atinja toda a área. 
Nós estamos mantendo reuniões com o Incra, 
exatamente para que se faça esse projeto glo
bal e que haja essa discussão e que nós possa
mos, então, aprová-lo adequadamente. 

Anteriormente, nobre Senador - o Sr. é 
da Amazónia, bem como os SenadoresJarbas 
Passarinho, Leopoldo Peres e Mário Maia e 
sabem disso - faziam-se assentamentos em 
áreas na Amazónia onde o pequeno agricultor, 
o sem-terra plantava mandioca, fazia a colheita 
e depois não tinha mais condições. Então, 
ele devastava, derrubava, tirava a madeira e 
ia procurar outro lugar, porque o solo era ina
dequado para a agricultura. Houve muitos ca
sos assim. O que querenios é que hajii rãcio~
nalidade, e estamos trabalhando com o Incra, 
estamos pedindo que seja apressado esse es
tudo, para que possamos fazer a coisa, a partir 
de agora, de maneira correta -~ 

O SR. MÁRIO MAIA - Eu temo que esse 
trabalho_a ser feito nesses projetas se poster
gue por muito tempo, demore ao ponto de 
dese~mular esses parceleiros e eles abando
nélúotalmente essas atividades. Aí virá a en
grossar, novamente, aquele contingente de 
miseráveis que vivem nas favelas das cidades 
amazónicas, É um problema que requer medi
das imediatas, providências imediatas. Já está 
chegando a época do plantio da safra e, até 
setembro, _o pes~oaJ tem de estar com a sua 
ár'eã toda desrnatada. E se se for exigir de 
cada um desses parceleiros relatório ambien
tal, eles não vão ter condições de contratar 
firmas especializadas para fãzer isso. Tem pes
soal que de~ata_ apenas 2 ou 3 hectares. 

- Chegando ao ponto em que as coisas estão, 
seria preferíVel, como disse o nobre Senador 
Mário Maia, que se desapropriasse toda a área 
e não houve~~ esse pessoal lá. Não é aceitá
vel, dePoiS de deslocar esse pessoal de uma 
atividade econômica que ainda mantinha a 
Região, que era a extraçãã da borracha, -
e falo, _com conhecimento de causa porque 
fui seringalista durante muito tempo, hoje os 
seringais estãÕ-totalmente desabitados, não 
estão produzindo nem 50% da borracha que 
se produzia há dez anos. O que está mantendo, 
hoje, a produção de borracha, no Acre, são 
os 60% de borracha que vêm da Bolívia, atra
vés de Plácido de Castro e de Brasiléia, e não 
a produção brasileira; ela é comercializada no 
Brasil, mas é produç~o !Joliviana, porque o 
seririgal é boliviano e continua sendo explo
rado normalmente. Os nossos S_eringais estão 
abandonados e os projetas do Incra também 
estão caminhando para isso.Eiltão, se chegar
mos à conclusão de que não adianta manter 
o homem trabalhando na Amazónia, o Gover
no que procwe outra forma de mantê-lo con
dignamente. Abandonar o seringal, abandonar 
o parceleiro do Incra, exigir uma série de coi
saS que ele não pode cumprir, nãó sei do 
que vai viver esse homem, ~orno vai sobre
viver. Além do mais, não se· pode responsa
bilizar, por exemplo, o Governo atuaJ pelos 
erros dos Governos paSsãdos. Essa desapro
priação de áreas para a implantação de proje
tas foi em decorrência de wna pressao social 
muito grande. com -a venda dos seringais, pa
ra/os pecuaristas do Sul, os seringueiros tive~ 
ratn que sair de suas áreas, e o Governo foi 
obrigado a desapropriar áreas para atividades 
agrícolas. 

o EntãO,- estamos sem poder desenvOlver 
uma coisa nem outra. 

Devemos, realmente, nos debruçar sobre 
o problema para encontrar uma saída, caso 
contrário será um verdadeiro caos para a Ama
zônia. 

A última pergunta seria a-respeito dos incen
tivos fiscais, Acho que houve muita distorção 
a respeito do incentivo fiscal. O nobre Senador 
Mário Maia já falou anteriormente,_ houve em
pr-eSários desoneStos que aplicaram indevida
mente esses incentivos, inclusive nos reflores
tamentos, sabemos dtsso. Mas, houve tam
bém pessoas que aplicaram corretamente. O 
SUperiOteiidente da Sudam, que esteve aqui 

na Comissão, apresentou dados- concretos de 
que a aplicação dos incentivos fiscais em pro
jetas agropecuários na Amazónia havia con· 
corrido para o desmatamento de_ menos· de 
1% da área desmatada- 0,78%. 

Pergunto: o Sr. tem conhecimento desse 
re1atório da Sudam? Tem alguma contestação 
a fazer sobre esses dados apresentados pelo 
Superintendente Henry Checralla Kayath? 

o-SR. --Não! Não te-
nho cbmO contestar os dados da Sudam, mas 
continuo com a minha opiriião de que a pe
cuária não é a melhor solu~ão para determi
nadas áreas, que as vezes ~e faz pecuária de 
maneira inadequada. Realmente, não seria es
sa _a forma de se conduzir, talvez, a ocupação 
da Amazônia. Tenho alguns estudos que mos
tram que não é com a peçuária. Não tenho 
como contestar esse númeio, não sei se real· 
mente está certo. Mas, posso examinar e dis
cutir com os meus técnicOs, acredito que a 
Sudam tenha condições, uma boa equipe, ela 
tem realmente bons laboratórios, tem um la
boratório de sensoriamente remoto ·sofistiCa
do, que só nãO é melhor utilizado por falta 
de recursos humanos, mas estão muito bem 
aparelhados. .• 

Gostaria de voltar à suél pergunta antt;rior 
sobre a questão da borracf:la. Posso assegurar 
a V. Ex" que recebemos a herança da Sudhe
vea. Não sei se foi certa ou errada a política 
do Governo de extinglr a Sudhevea; n;)o sei 
se o. fato de ter um ou Outro administrador 
desonesto na Sudhevea - parece-me que · 
não houve apenas um, aO longo da história 
da Sudhevea, -a invalide. Entretanto, houve 
essa decisão de extingui-la, o que se deu, e 
incorporamos ao patrimÓnio do lbama todo 
o acervo da Sudhevea. 

Estamos, agora, procurando refazer a polí
tica da Sudhevea. Temos um pessoal alta
mente qualificado, que está trabalhando _00· 
noSco,- prã"curárído redefinir, redesenhar uma 
política de borracha, não s6 para a Amazônia, 
mas para as outras regiões do País. _ 

A nossa preocupaçã-o foi, inicialmente, com 
a questão do preço. Então. através desta porta
ria, estamos dando o preço justo para o produ
tor. Entendo que, a partir de um preço justo, 

. se muda um quadro. Estamos também empe
nhados em financiamentos e em uma política 
que devolva ao produtor, ao seringalista, ao 
seringueiro, os benefidos que o Governo rece
beu, através da taxa de equalização da borra
cha. Há um trabalho que está sendo desen
volvido, e acredito que, brevemente, podere
mos ter os resultados dessa nova porrtica. 

Com relação à questão dos assentamentos, 
insisto que, se estamos querendo fazer uma 
nova política, se queremos agir racionalmente 
na Amazónia, temos que tomar as provid_ên
das compatíveis. Entendo que essa política 
de entrosamento com o Incra vai dar resul
tado, porque, como eu disse ao Senhor, no 
passado houve desapropriações, na área da 
t\mazônia Legal, de áreas que, depois, se reve
laram completamente inadequadas para qual~ 
quer tipo de exploração económica. Esses er
ros é que não queremos repetir, pc>J:,que nãO 
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estamos correndo com essas definições. A 
nossa Diretoria de Controle e Fiscalização está 
trabalhando, conjuntamente com o lncra, pela 
primeira vez, para que façamos um relatório 
único de impacto ambiental do projeto de as
sentamento, porque realmente V. EX' tem ra~ 
zão: não se vai exigir de cada parceleiro, de 
dois, três hectares, um relatório de impacto 
ambienta]. Será um relatório llnico para todo 
o projeto. Haverá um ou mais relatórios, de
pendendo desse projeto. mas queremos sim
plificar, desburocratizar e também, em nome 
da desburocratização, não vamos permitir que 
sejam cometidos os mesmos erros do passa
do. Concordamos com o Senhor tem de ser 
uma solução rápida, e estamos trabalhando 
neste sentido. 

O SR. - A última 
pergunta é sobre a cobrança da taxa de equali
zação: o GoveiTio coritinua recolhendo essa 
taxa tanto da produção nacional quanto da 
borracha importada? 

O SR CÉSAR FERNANDO MESQUITA~. 
Continua. 

O SR. - Está sendo 
creditada ao lbama? 

O SR. CÉSAR FERNANDO MESQUITA~ 
Sim. 

O.SR. -Essa taxa não 
seria, digamos. suporte financeiro para a con
cessão dos fmanciamentos? Não poderia ser 
ublizada? 

O SR CÉSAR FERNANDO MESQUITA-:
Poderia. Tudo é uma questão burocrática, 
urna questão orçamentária. Tudo é uma ques
tão que, às vezes, foge à nossa definição e 
competência para mudar ... 

O SR. - Não podería-
mos oferecer essa sugestão para o Governo? 
A taxa me parece bastante apreciável, princi
palmente a que incide sobre a borracha impor
tada. Sugerir que esses rêcursos fossem apli
cado na concessão_ de financiamentos para 
os produtores. Seria uma sugestáo razoável 
para que o Governo adotasse essa providên
cia? 

O SR. CÉSAR FERNANDO MESQUITA
Dentro dessa política que se está querendo 
adotar em relação à borracha, poderemos fa
zer essa proposta com o pessoal técrUco, que 
poderia procurar conversar com V. Ex' para 
ter uma idéia. Por exemplo: foi aprovado o 
financiamento. Então, ele seria para custeios 
e comercialização. Então, pelo Banco do Bra
sil, seriam 5,5 milhões de cruzados. É isso? 

O SR. - O Banco do 
Brasil dá uma cont!apartlda de mais 5 milhões 
(fora do microfone) 

O SR. -Para custeio e co-
mercialização. 

O SR. MÁRIO MAlA - Está saindo tar<:fia
mente. Praticamente, a safra deste ano Já está 
prejudicada. 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
-Senador, se dependesse de nós, já teria saído 

antes,_ mas infelizmente os caminhos são· 
cheios de pedras. 

O SR MÁRIO MAIA- Se o Presidente me 
permitisse, na linha de raciocínio do Senador 
Nabor Júnior, uma pergunta objetiva ... 

0--SR. PRESIDENTE (Leopoldo Perez) -
V. Exi' tf:rri urri minuto. 

O SR. MÁRIO MAJA - O que pensa das 
rese!Vas extrativistas com o adensamento dos 
seringais nativos? 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
Sou -iflteiramente faVorável à criação de reserw 
vas extrativistas. Tanto qLie há, dentro da. nossa 
natureza, um grupo de trabalho que está estu
dando a criação de novas reseiVas extrativis
tas. Estamos até empenhados, na Amazônia 
e em Boca do Acre, na criação da res_e[Va 
extrativista "CéU de Mapiã", que é realmente 
um projeto muito bem feito com o apoio do 
Programa das Nações Unidas para o Meio-am
biente. A ONU está muito interessada, o Dr. 
Noel Brown é o representante da Puma, da 
Onepe, em Nova Iorque. No cantata que tive 
com ele, a primeira coisa que me perguntou 
foi se estávamos interessados em colaborar 
com essas reserVas extrativistas, mas o "carro
chefe" deles é o "Céu de Mapiá". Então, esta~ 
mos anaUsando ... 

O SR. MÁRIO MAIA -·0 pessoal do Santo 
Daime? 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
Parece~me que há mesmO gente do Santo 
Daime. 

O SR PRESIDENTE (Leopoldo Peres) -
Conc~do a palavra ao _Sr. Relator para a inter· 
pelação final. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- As 
pefgüfltas feitas pelos Senadores Mário Maia 
e Nabor Júnior foram de ta] ordem que, prati
camente, o Relator não tem muito o que per
guntar. Achei Interessante o que se perguntou 
e o que se respondeu. -com·o vamos chegar 
lá? Há um relatório final sobre os tipos de 
ocupação na Amazônia. 

Algumas das suas colocações serão polé
micas, como é do se_u estilo. A primeira, por 
exemplo, quando diz: "Sou inteiramente con
trário à peCUária!" Te ria eu ouvido ma1? 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
Não! À pecuária em área de floresta densa. 
Entendo que sim, na área de cerrado, em 
áreas adequadas. Mas o que se fez foi real
mente pecuária em área de floresta densa: 
desmatou-se _em ár~ª---de floresta densa para 
fazer a pecuária. Em Roraima, no Amapá, no 
próprio Acre, em algumas áreas. Mas não con
cordo que se faça desmatamento em área 
de floresta densa para fazer pecuária; entendo 
que não há o menor Sentido~ 

O.SR. RELATOR (Jarbãs Passarinho) -
Chegaremos até aí para discutir. ~ claro que, 
nos campos naturais, não poderia ser con
trário à pecuária - embora tenhamos ainda 
de aumentar muito essa parte de apoio pela 
Embrapa, ela tem um melhor tipo de forraw 

geira: As forrageiTas de Roraima, por exemplo, 
são extremamente pobres. Se meus dados 
ainda estáoi!tuallzados, o gado inteiro em Ro
raima não dá 300 quilos; abatidO, dá 150 qui
los . .t: o peso de um porco que s:e cria aqui 
no que chamamos sul. Na Amazônia, tudo 

--o que passa do paralelo, do Ceará para baixo, 
é considerado sul, assim como, no Rio Grande 
do Sul, é baiano tudo o que está de Erexim 
para cima. 

Então, vamos discutir essa questão, porque 
é histórico na Amazônia o aproveitamento da 
floresta para, com o desmatamento, criar os 
campos para pecuária. Isso começou com Fe
lisberto Camargo;que introduziu, na Amazô
nia, o red cindi? depois, houve os grandes 
projetes do Programa Pólo Amazônico e é pro- , 
vável que tenhamos, como já tivemos aqui, 
no Cepatu, e outras pessoas que defendem 
ponto de vista não propriamente contrário ao 
seu, mas limitativo - não seria propriamente 

. contrário ao desmatamento, mas achava que, 
em determinadas regiões, o desmatamento 
poderia ser feito também para a pecuária. É 
claro que isso ainda será muito debatido, por
que são pontos de vista conflitantes. 

Relativamente à pergunta do Senador Na
bar Jún~or, quanto à afirmativa do ex-5upew 
rintendente Kayath, ela é multo interessante, 
porque mostra que o desmatamento, qu_e che
ga-a menos de 1%, foi decorrente apenas dos 
projetes que tiveram incentivo fiscal. Mas há 
inúmeros projetas sem incentivo fiscal. Estão 
desmatando. 

Então, o desmatamento da Amazônia, pela 
informação dada pelo Superintendente, é mui
to mais causada por projetas autónomos do 
que Por projetas que receberam incentivos 
fiscais; ademais, há vários anos, já se proíbe 
exatamente o Projeto com a derrubada da ma
ta. 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
Senador Jarbas Passarinho, desculpe-me in
terrompê-lo, não sei se _é possível. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Pois não! 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
Há, inclusive, a Resolução n~ 2.525, da Sudam, 
da década de 70, qUe proíbe quafQuer projeto 
~e agropecuáda em área de mata densa, mas 
que não roi cumprida. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -
Bom, ai vem aquela. história brasileira, tenivel, 
da "lei que não pega". Não sei bem 9 que 
é isto. Ouvi fa1ar, ainda há pouco, em auditoria. 
O que devíamos era cumprir escrupulosa
mente a legislação que já foi feita para preser
var. Nesse cas_o, era a preservação. Assim co
mo havia a recomendação de que 50% da 
área destinada a projeto para esse fim devesse 
ficar permanentemente Horestada. Então, teria 
que ser reflorestada onde foi desmatada e isso, 
talvez, também não tenha sido cumprido. 

A piimeira c-olocaçao que faria seria sobre 
a sua informação sobre os 12 milhões de hec
tares, ou seja, os 121 mil quilómetros quadraw 
dos desmatados. Foi o Dr. Albert Setzer que 
é o encarregado da pasta de metereologia, 
aliás ele não é o chefe, o chefe é o engenheiro 
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Gilvan Meira, se n!o me engano. Os dados, 
segundo divulgaram para n6s - foi muito 
bom que o senhor tivesse feito a referênda, 
- eles dizem que são 40% na floresta. o que 
daria 4,8 milhões de hectares, apenas, desma
tados e queimados. No dado que foi lido pelo 
Dr. Fernando César Mesquita, fala-se em 40%. 

São 4,8 milhões de hectares, porque partia 
de 12 milhões de hectares. 

Bom, isso estaria perfeitamente dentro do 
quadro final que o Inpe nos deu. E quando 
o lnpe nos falou em 251 mil quilômetros qua
drados desmatados e queimados de 1973 pa
ra cá, isso daria com os 92 mil anteriores a 
1970, 343 mil, em números redondos, que 
dava 34 a 35 milhões de hectares. Agora, em 
1987, houve um número revelado de 2o' mi
lhões de hectares, depois colocados em dúvi
da. Inclusive o do Inpe colocou dúvi
das sobre esses números e houve retificações. 

De fato, isso praticamente confere com o 
que nós temos até agora obtido como resul
tado. Porque teríamos menos de 20 milhões 
em 1987, ma:is 12 milhões em 1988 e mais 
os valores correspondentes ao passado, esta
riamos fechando perto dos 34 a 35 milhões 
de hectares. que seria a área Rorestal até agora 
derrubada, ai sim, desde Pedro Álvares Cabral, 
como disse o nosso Presidente. Foi invocado 
Pedro Álvares Cabral e se deu mal com a pri
meira missa! EntãO, riãO- foi o caso. 

Esses 40%, portanto, devem ser relativa dos 
à Amazônia Legal, e o objetivo da "Nossa Na
tureza", que foi objeto da sua defesa e explica
ção, recebeu aqui críticas. Num programa que 
o Senador Marcondes Gadelha fez com o ex
Senador e Governador Franco Montare, então 
presidia uma Mesa na qual participavam o Pro
fessor Antônio Carlos Morafs, da USP, o Depu
tado Fábio Feldman e o Sr. Wemer Zulauf, 
ex-Secretário do Meio-Ambiente de São Paulo. 
E foi feita a crítica especialmente peio Profes~ 
sor Morais, de que o Programa "Nossa Natu
reza" não merecia apoio porque tinha sido 
um programa feito de cima para baixo, sem 
ouvir a comunidade cientifica. Qual seria a 
resposta, nesse caso? - -

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
O Programa "Nossa Natureza" foi feito num 
curto espaço de tempo. O Presidente lançou 
o Programa "Nossa Natureza" no dia 6 de 
outubro. Seis grupos de trabalho se dedicaram 
à tarefa de levantar os dados, ouvir, através 
de dep:aimentos, conferências e reuniões gru
pos interessados e especializados na matéria. 
Houve participação de algumas instituições. 
O lnpa participou, o Museu "Emílio Goeldi", 
algumas universidades e a Embrapa. Não sei 
se a nossa comunidade científica participou, 
acredito que alguns cientistas, algumas pes
soas multo conhecedoras da Amazônia, como 
o Professor Samue1 BenhirTiol, participaram 
e deram as suas opiniões. Agora, não sei se 
as pessoas adequadas, as pessoas certas foM 
ram ouvidas; sei que houve uma grande en
quete, foram efetivamente tomadas muitas 
opiniões. esses grupos de trabalho ftzeram vá
rias viagens, ouviram muita gente. Agora, se 
houve a audiência satisfatória da comunida-de 

cientifica, eu não sei. Eu Sei que no curto espa
ço de tempo em que o programa teve que 
ser feito, realmente eles procwararn fazer o 
melhor. E havia uma pressão do Presidente 
para que se terminasse, para que isso real
mente fosse feito, parqué _o Presidente sabe 
que certas coisas no Governo não ãndam.Não 
obstante ter _sido feito pela Sabem, que são 
militares,. técnicos disciplinados, que têm real
mente _condições de realizar no tempo certo, 
mesmo assim ~inda houve demora. Agora, 
se houve uma consulta satisfatória, não sei; 
sei que eles procuraram ouvir o maior número 
possível de pessoas que pudessem dar opi
niões, que informassem melhor na elaboração 
dos projetas. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- O 
meu objetivo foi exatamente lhe dar essa infor
mação, porque isso não foi feito no âmbito 
da CPI, mas nesse Programa, nesse curso de 
integração da América Latina. E, certâmente, 
começa por aí uma tentativa logo de viabilizar 
o projeto, a partir do momento. em que se 
diz que foi autoritário. Essas acusações eu re
cebo com muito cuidado. Por exemplo, quan
do eu fui Ministro da Educação e resolvemos 
fazer reforma do 1 ç e do 2 9 Graus, e não da 
universidade, porque a reforma universitária 
vinha ~ntes, "recebi urria comissão, presidida 
pelo Pe. José Vasconcelos- era um grande 
educador católico e figura da mais alta respei
tabilidade na pedagogia brasileira. Completa
mos o trabalho em 70, ficamos muito entu
siasmados, e o Presidente Médid mandou paM 
ra o Congresso. Verifiquei que 70 ia ser um 
ano eleitoral, então, o co;,gresso Ja ter dificul
dades enormes de votar e passaria por de
curso de prazo. Tive a iniciativa de pedir a 
retirada, o Presidente pediu a retirada, nós 
mandamos o projeto para todos os Conselhos 
Estaduais de Educação, eles discutiram am
plamenteoprojetoparaquesó em 71 o reme
têssemos de novo ao Congresso Nacional. 
Chegou a haver saturação, porque o que che
gava de propostas já tinha sido discutido "n" 
vezes. Pois bem, nem isso nos salvou de ser 
acusado de ter apresentado um projeto _usan- · 
do o- regime militar, que: é autoritário, sem 
ouvir as bases, quando, ao contrário, o Magis
tério ficou empolgado por aquilo na época, 
foi quando fizemos a modificação da le9isJa
ção, que mais tarde o Congresso, por uma 
emenda especiaJmente partida da Bancada de 
São Paulo e da Bancada de um outr.o Estado 
que não me lembro, obrigou a proftSsiona
llzação total. Aí se deu o prejuízo praticamente 
da filosofia que tínhamOs aplicado na modifi
caçao do 1 ~e 29 Graus, porque para nós basta
va o que já estava acontecendo. No 29 Grau, 
por exemplo, a profissionalização já era de 
75%, porque as moças saíam para a Escola 
Normal, portanto era terminal, havia colégio 
industria], colégio agrícola, colégio comercial, 
havia as escolas técnicas federais. Então, não 
precisaríamos abrigar todo mundo. Com isso, 
aPareceram os remendos e as falácias. Tive 
um fdho que fez oObjetivo, em Brasília. Então, 
tirou o curso de_fotogràfia; quer dizer;"ele estaM 
va fazendo um curso terminal. 

Isso prejudicOu muito o Projeto. Mas com 
essa expeliência, eu queria.chamar a a"tenção 
do Governo para que, se fosse possível, desde 
logo, desse mais informações sobre como foi 
formulado esse Projeto, porque ele foi apro
vado na Câmara e chega, agora, ao Senado. 
Talvez fosse até a oportunidade de se_ fazer 
audiência dessas entidades, porque há um 
professor da USP que vem aqui e declara que 
o projeto não tem sentido e foi recebido com 
aplausos no momento em que ele declarou 
isso. A partir desse instante, um projeto dessa 
natureza fica sob suspeição. -

Ql.janto a conter a devastação, acho que 
a colocação do Senador Nabor Júnior é aque
la que eu ia fazer, estava preocupado também 
c~ isso, porque daqui a pouco, ficamos co
mo o projeto do "burro de Buridan": ele fica 
com fome e com sede; de um lado tem alfafa; 
de outro a· balde de água, mas ele não sabe 
se vai à alfafa, se vai ao balde de água, e 
morre com sede e com foine. Então, o pobre 
do parceleiro não sabe o que faz. E eu tinha 
lido referência exatamente do conflito com o 
lbama, lá no Acre, era uma das perguntas, 
mas já está bem respondida. 

Mas eu lhe pergunto sobre o Pólo Guseiro, 
de Marabá. O Pólo Guseiro, de Marabá, me 
preocupa, porque quando a Vale do Rio Doce 
apresentou o projeto, pelo Dr. Eliezer Maga
lhães, ele era altamente racional: Tucuruípro
duziria energia barata, e estaria, como está, 
transferindo para o Nordeste agora- recebeM 
mos uma parte e agora estamos dando de 
volta para o Nordeste para evitar o raciona· 
mente, A energia logo seria aproveitada para 
fazer o pólo aluminífero do Pará, mas o Mara· 
nhão, por sua Lmpártànciã atual, que é indiscu· 
tível, tomou parte desse pólo aluminífero, por 
culpa, aliás, de administrações paralelas. De
ram um chá de ·cadeira de 4 horas ao presi
dente da Alcoa e não o receberam; eJe foi 
para o Maranhão, o Governador João Castelo 
reuniu o secretariado e· deu todo _o apoio. O 
Presidente Samey era Se-nador, conhecia bem 
o problema, de maneira .que com isso o pró· 
prfo Paulo Afonso já garantiu na ponta da linha 
a energia e agora a Eletronorte está mandando 
para lá. A culpa, portanto, não foi nem do 
Governo central. - - - · 

O outro problema era o Pólo Guzeiro. O 
Pólo Guzeiro seria feito _como? O nielhor guza 
decorre de usar como redutor o carvão vege-
tal. Então a Vale do Rio Doce previu que em 
Marabá seria exatamente isso, __ colocaria o guza 
com a utilização da madeira que seria dérru· 
bada. A grande dúvida era esta: primeiro -
falamos, ainda há pouco, em determinações 
qlie- não sãO Cumpridas-, para faZer um pólo 
guzeiro utilizando carvão vegetal seria perfeita
mente racional do ponto de vista científicO; 
estaríamos nós cumprindo uma detenninaçao 
para evitar uma devastação na área da floresta 
na região de Marabá? Quer dizer, vi um docu
mento do Secretário Executivo do Projeto Ca
rajás dizendo que o q~ estava sendo usado 
no momento eram as aparas das madeiras 
obtidas nas serrarias. E temoS notícias de que 
há serrarias clandestinas a vontade, há mais 
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de 1\lil serrarias clandestinas na Amazônia -
isso é um dos grandes males que vimos aí 
no problema de agressão à floresta. E. se não 
houv.er um reflorestamento altamente rigoro· 
so, vamos ter dentro de pouco tempo a devas
tação da região Amazónica de Marabá com 
a produção do P61o Guzeiro. 

Para utilizar à carvão mineral será anti-eco
nôrnico, não vai darvantagem, porque o nosso 
carvão mineral é de baixa qualidade, cheio 
de cinza, cheio de enxofre, de maneira que 
a pergunta seria se isto tem sido objeto de 
preocupação do lbama e uma coisa, Dr. Fer
nando, aqui o depoente tem o direito de per
guntar, se assessorar com os companheiros 
que trouxer. Não tenha nenhuma preocupa
ção por isso. 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
O Programa Grande Carajás também tem os 
seus problemas da falta de planejamento; às 
vezes acho que se planejou bem, mas não 
se cumpriu. O Programa Grande Carajás, ccr 
mo V, ~ conhece bem, é um programa até 
certo ponto muito bem feito. 

O-SR. RELATOR (Jarbas Pa_ssarinho) -Na 
área do ferro ele cumpre bem a parte am~ 
biental. 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
A Companhia Vale do Rio Doce tem um pro
grama de Meio Ambiente muito bom. Inclu
sive, recentemente, o Presidente criou três uni
dades de conservação na área do projeto de 
exploração de Carajás: uma área de proteção 
ambiental, uma floresta nacional e uma reser
va biológica. A Cia. Vale do Rio Doce cumpre 

, a sua parte. Agora, o Progrania Grande Cara
jás, principalmente na extensão da Ferrovia, 
este, não está cumprindo nada; é um proble
ma sério. E nós, eõtão, chamamos os coorde
nadores do Programa Grande Carajás e já fize
mos três reuniões com eles. O replantio que 
devia ser feito não foi feito, a exigência do 
Código Florestal ilãO foi Cumprida; taxativa
mente, não foi cumprida. Eles dão algumas 
desculpas., procuram·justificar, mas não há 
justificativa, foi puro descUmprimento da legis
lação e foi também irresponsabilidade do Go
verno que não fez cumprir a lei. Tanto é que 
o Ministério Público, através da Procuradoria 
Geral da República, em Brasília, entrou com 
uma ação na Justiça pedindo a suspensão 
das licenças que tinham conseguido para a 
implantação de 20 projetas. Estão funcionan
do cinco projetas: quatro de ferro guza e um 
de ferro llga. Fizemos, então, uma reunião 
com os dirigentes do Programa Grande-cara· 
jás, que _estão multo interessados na preser~ 
vação da idéia básica - não estão lnterc::s
sados em defender as empresas que não cum
priram o que estava determinado. FIZemos es
sa reunião porque o Presidente Samey assinou 
wn de<:reto, dentro do Programa "Nossa Na~ 
tureza", que exige que, já a partir deste ano, 
as empresas que mexem com qualquer pro
as que fazem carvão, tenham 40% de área 
adequada para isto, que não vão desmatar, 
têm que ter ou área de reflorestamento ou 
área de manejo - não precisa ser própria, 

pode ser de terceiros, conquanto que seja de 
40%, a partir deste ano. E as .t::mpresas já 
estão apresentandq_ o PIIF ::- Programa lnt~ 
grado Indústria-Floresta -, às nossas Supe
rintendências Regionais para que façamos 
uma avaliação disso. Advertimos o pessoal do 
Programa Grande Carajás, que não tem- mais 
nenhum tipo de desculpa: se não cumprirem 
a legislação, vamos interditar_ as fábricas. Isso 
não tem como ·deixar de s_er feit<;>. Estamos, 
inclusive_, regulamentando esse decreto dO 
Presidente. /t.té 199~. eles deverã.o ter 100%_ 
da área replantada ou uma -área de onde pos
sam tirar o carvão, porque realmente, f&rer 
carvão mineral vai ser diffo1. 

Agora, eles têm alternativas: usar a casca 
do babaçu, usar as aparas. Dizem, inclusive 
- e estou investigando - que se retirarmos 
a madeira de_T ucuruí, que está inundada, atra
vés de tecnologias que foram desenvolvidas, 
só com os galhos daria para atender às neces
sidades dessas empresas que estão dentr_o do 
Programa Grande Carajás. Mas, são coisas 
~que devem _ser vtstas_efetiva_mente. O que nos_ 
interessa é que _eles vão tirar, mas não de onde 
quiserem, têm _que tirar dentro __ c:J-as _Qormas 
estabeleçidas, _ _ ~ . . 

Agora, voltamos àquela questão que é a 
falta de meios para_exercer a fiscalização ade:-. 
quada. Não adianta ter urna boa legls_lação, 
ter a_ decisão política, se não temos os organo
gramas, se não temos as pessoas que vão 

. cumprir a lei. Então, já adve_rtimos que, se 
não hou~ cumprimento da lei, vamos inter
ditar as fábricas; eles estão conscientes disso. 
Ontem, mesmo, fizemos urna nova reunião .. , 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- E 
eles já estão em produção. 

O SR. FERNANDO Cé;SAR MESQUITA
Já estão em produção: tem 4 ou 5 produzindo. 
Estamos faz.endo essas reuniões com o pes
soal do Programa Grande Carajás, exatamente 
para estabelecer as formas conjuntas de atua
ção, para evitar que se repita o que aconteceu 
em Minas Gerais, onde eles devastaram e fica
ram impunes. Estào devastando também .. 
aqui; em Goiás, em Mato Gros_so, inclusive 
pela impunidade. Por isso, estamos fazendo 
o levantamento da situação em Minas Gerais 
para também agir com rigor naquela região, 
mas estamos com uma greve há 15 dias que 
nos está impedindo de fazer o que realmente 
tem que ser feito. 

O'SR. MÁRIO MAIA- Sr. Fernando, esse 
reflorestamento é de espécies homogéneaS 
ou é reposição natural, heterogênea? Qual é 
a éXigênd~ de;> lbama? 

-0· SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
t: um reflorestamento que se destina exata
mente a produzir carvão yegeta1. 

O SR:MÁRio MAJA- Esse reflorestamento 
dirigido seria de espécies homogêneas? En-
tão, se deveria estudar também a modifica
ção ... 

O.SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) -Co
mo é apenas para produção de carvão, por 

ex;emplo, fibra__ longa, que existe para a celr.,do
se, etc., talvez não houvesse necessidade de 
grande homogeneidad~-:- pode~·a haver sele
trvidade deritro do heterogéneo. 

O SR. MÁRIO MAIA - 'E para conservar, 
ao máximo, a natureza, recompor a floresta. 

O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- E 
não fazer como fez o ProjetoJari, que foi bus-
car outras espécies. · 

Esta -pode _fazer com espécies do próprio 
habitat O_ que me preocupou - e nós todos 
recebemos, acho que o que recebi era uma 
circular - foi essa declaração- peremptória 
do Secretárto-EXi:ú:irlivo do Programa Grande 
Carajás, de que estavam ·utilizando aparas de 
madeira. 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA
Não! Isso não é verdade! Realmente, algumas 
pessoas no Governo não querem encarar os 
fatos; não há como contrariar os fatos, princi
palmente se você quer agir com seriedade. 
Se o fato existe você tem que reconhecer. 

O Decreto~ é o Decreto n9 97.628, de 10 
de abril de 1989, que regulamenta o arl 21 
da Lei n9 4.771, de 15 de·setembro de 1975. 
É o que exige que: "as pessoas tisicas oujurídí~ 
cas consumidoras de matéria prima florestal 
tais como siderúrgicas, metalúrgicas, fábricas 
de celulose, aglomerados e similares, cerâmi
cas, cimenteiras e outras, cujo-consumo anua! 
seja igual ou supérior a 12 mil esterios por 
ano, da lenha ou qua1queroutra matéria-prima 
de origem florestal ou, seja 4.000 rrr por ,ano" 
- inclusive já há uma dJscussão sobre isso, 
alguém já me fez algumas colocações a res
peito desses números nós já estamos exami
nando~" ... deverão manter _oy form_e:r, direta
mente -ou em participação Com· terceiros, flcr 
restas próprias destinadas ao seu suprimento, 
cuja produção, s_ob exploração racional seja 
equivalente a-õ consuma·-aa Unidade indUStrial, 
inclusive em suas futuras expansões. A com
provação do atendímento disposto neste arti
go será realizada mediante a apresentação de 
um Plano Integrado Floresta Indústria (Pifi) de
monstrativo de forite· de suprimento de maté
ria prima florestal voltada ao abastecimento 
da unidade consumidora, conforme metodo-.: 
logia, critérios e parâmetros estabelecidos pé
lo Instituto Brasile_iro do Meio Ambiente, dos 
recursos naturais" ... essa portaria nós estamos 
com ela praticamente pronta. 

Aqui diz que_ _a_ partir deste ano tem que 
ter 40% e vai aumentando. Em 1995 e anoS 
subseqàentes vai ter qUe ter 100% . ' 

É um decreto do Presidente onde nós espe
ramos que realmente, pelo menos enquanto 
eu-estiver no Instituto, nós vamõs cumprir. 

O SR. RELATOR (jarbas Passarinho)- O 
decreto é Pifi, a fiscalização Pi fi... ·_ · 

O problema, qu"e _naturalmente o de<:relo 
teve ter levado também em consideração é 
outra dúvida que eu tinha. Levando_-se em 
.consideração o ciclo vegetativo dessas áivores 
a que se referiu o SeOador Mário Maia, teriam 
élás capacidade de crescer em tempo sufi
ciente para com o consumo, atender ao con
sumo, ou a velocidade de utilização do carvão 
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é muito maior que a capacidade. de reflores~-:_ o SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)- Ele 
mento? Então, esse seria um assunto, natural~ defende a conservação e não a preservação ... __ 
mente, que o lbama levará em corisideração. 

0 
SR FERNAffDO CÉSAR MESOOITA _ 

A devastação, por exemplo, daquele polígo- · É, ele defende a conservação, a utilização ra-
no dos castanhais de Marabá -já está mais danai. Ele tem uma .s.t.•ie de idéias muitO inte-
da metade devastado. Derruba-se a castanhei- ressantes. 
ra,oqueéumcrimenãosócontraaecologia... -o SR. RELATOR (Jarbas Passarinho)_ 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA_ Quanto ao Acre nós temos aqui este mapa 
Eles queimam a castanheira. da Embrapa, reparem aquela área marrom, 

quase todo o Acre ali aparece com uma vaca-
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - ção agrícola por terras férteis. As terras férteis 

Eles queimam a castanheira, então isso aí da Amazônia são poucas, como se sabe, só 
também tem sido obJeto de preocupação? que se- tivéssemos que fazer agricultura no 

o SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA....:.. Acre quase toda a floresta seria desmatada 
ÉSefiador, é o seguinte, queimaram para fazer para esse fiin. --- - -

Eu me lembro de ter visto no Acre ananás 
pasto e não pode derrubar a castanheira, en- ou, abacaxis aliás, de 15 quilos. Eu recebi no 
tão, fica éomo eles chamam a castanheira des-
vitalizada. Agora há uma discussão técnica se Rio de Janeiro, foi trazido por um piloto da 
se autoriza ou não derrubar a.castanheíra des- FAB, colega meu. Ppor sinal, quando fui partir 

e comê-lo não era muito saboroso, mas o 
vitalizada, porque há também a possibilidade peso era de 15 quilos. E essas terras do Acre 
do sujeito queimar para depois ser autorizado são extremamente férteis realmente. 

lo vicioso. Nós estam 5 estudando isso para Ali está um problema. agora faço-lhe uma 
a derrubar, então voc~pode entrar num círcu-

ver qual é a solução q e n, ós devemos tomar. pergunta final: essa reserva extrativista que o 
nosso Senador Mário Maia lhe perguntou, essa 

O SR. RELATOR (Jarbas 'Passarinho) -:- me tem causado uma preocupação muito 
Porque era uma das áreas mais ricas para grande. Pelo que estou entendendo, assim co-
se fazer silvicultura, porque nós temos críticos mo os dentistas frzeram aqui a diferença entre 
nossos que dizem que nós, na Amazônia, so- preservação e_conseiVação; preservar é inte-
rnos uma sociedade de cócoras. Porque de car e conservar é incorporá-la à economia, 
cócoras nós juntamos a Castanha; quase de mas de maneira não predatória; existe o pro~ -
cócoras nós cortamos a árvore d.a borracha; blema de como caracterizar a reserva extrati-
de cócoras nós pegamos as oleaginosas que vista. Nas primeiras informações obtidas aqui, 
vêm nos rlos. a reserva eXtratiVísta se ·transformava em uma 

De maneira que isso é uma tristeza, que fazenda coletiva, desaparecia a propriedade 
tenha desapareddo essa área de lá, ou esteja privada individual. Ora, __ se as reservas extrati-
em vias de desaparecimento. vistas aumentarem no Acre nós vamos ter as 

o ·sR. FERNANDO CÉ:SAR MESQUITA_ colcoses da_ União Soviética, com os resulta-
Nós só não ficamos de cócoras diante dos dÓS péssim~oS, pOrque Isso caracterizaria mui-
bolivianos, não é Senador? to, inclusive a atividade do Chico Mendes, 

quando ele defendeu a floresta, não o fez para 
O SR RELATOR (Jarbas Passarinho) -E que o seringueiro fosse o dono dela, e sim 

essa notícia, veja a informação do Senador. que ela fosse utilizada por todos os seringuei-
Nabor Júnior que foi ou é ainda seringalista, rqs, como urna ~spécie de cooperativa; seria 
que já está vindo 60% da produção de borra- a melhor forma que se poderia dizer. 
cha da Bolívia; quer dizer, foram os nossos Isso, no meu entender, seria uma vocação, 
seringueiros que passaram para o lado de lá. sem dúvida voltada para a silvicultura; então 

A questão apenas, ago~a para completar, áproveitaríamos a seringueira, a castanheira, 
seria com relação a uma inera curiosidade. a possibilidade de consorciar, como o Dr. AI-
Conheço o Dr. Camilo, sei que ele, diante de vim mostrou aqui, com o cacau, com o dendê, 
certos fatos, me pareceu um suíta da Ecologia. o cupuaçu, as plantas medicinais etc. O de-

O que ele lhe propôs? poente do Acre chego_u a admitir que o hectare 
o SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA _ de terra, mantido na floresta normalmente, 

Ele, por exemplo, foi um dos que nos estimu- renderia mais que um hectare com a pata 
!ou para aumentar 0 preço~da borracha para do boi, e nós temos também muita prevenção 
0 produtor. contra .a o_cupação pela pata do boi. E n[sso 

a sua declaração ficou comprovada, inclusive 
O SR. RELATOR (Jarbas Passarinho) - pela Cepatur que se fez_; l?go que começou 

Porque Q preço mínimo é uma grande garan- Paragolnin,aS, por exemplo, eu vi, ainda era 
tia, também acho que deva ser o que mais Governador, o capim colonial era mais alto 
atrai. que o homem mais alto que tivesse no lugar; 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA- três anos depois não dava mais nada. Então 
Ele foi dos que mais se bateu... eles tiveram de usar o braquiara, mas aí teriam 

que usar adubo e fertilizante, que fica mais 
O SR RELATOR (Jarbas Passarinho)- caro,muitomaiscaro.Esseseráumdosobje· 

Mas ele defende a preservação ou a utilização tivos a que devemos chegar depois em uma 
da floresta de maneira racional? CPI; tudO que podemos fazer na CPI são reco-

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA - - mendações, chegar a conclusões, como che-
Eie defende ~ conservação... _ gamos de números exatos, para evitar essa ~ 

histeria internacional mas_. no máximo, faZer 
recomendações. 

Essã sUa colocação será levada em consi
deração, mas eu lhe perguntaria se essa reser· 
va extrativista que V. S• defende é com esse 
sentido ou seria urna reserva extrativista no 
tipo dos parques nacionais? · 

O SR. FERNANDO CÉSAR. MESQUITA
Eu nâo entrei pela conotação ideológtca, adi.o 
que a reserva extrativista tem o sentido do 
uso múltiplo da floresta. Ela se insere nessa 
idéia de ... 

OSR RELATOR (Jarbas Passarinho)-S.,. 
.ria para silvicultura. 

O SR FERNANDO CÉSAR MESQUITA
É seria mais para a silvicultura, não se p-oderia 
negar que houvesse algum tipo de agricultura 
ou de pecuária para as pessoas.que estão 
ali trabalhando. 

Penso que a idéia de reserva extrativista está 
começando a ser discutida, ela ainda está em 
discussão, está meio embrtonãria, inclusive o 
Bid tem um gral).de carinho pela idéia extra
vista no Brasil. O Presidente do Bid, o br. Hen· 
rique Iglésias estive recentemente com eJe -
~_ava muito_preocupado ... 

O SR RELATOR (Jaroas Passarinho) -É 
Uruguaio? 

O SR FERNANDO CÉSAR MESQUITA
É uiuguaio, estava muito preocupado com 
as divergências que estavam ocorrendo nes
sas áreas de Rondônia, do Acre, dentro do 
programa, do que havia uma discussão sobre 
terra, território ou colônia indígena e estava 
prejudicando inclusive a liberação de recursos. 
Ele está interessado nos estudos do pessoal 
do Bid, com os técnicos brasileiros, os am
bientalistas, porque esse, por exemplo, da 364, 
foi a primeira vez que sentaram à mesa, dizen
do o local, as comunidades indígenas, os pe
quenos agriculturoes, os seringueiros, prOprie
tários, e se chegou a esse consenso de que 
houve um problema aí com a interpretação 
do que era território indígena e do que era 
colónia indígena. 

EntãO, essa idéia está crescendo e está-Se 
estudando, cada vez mais, essa idéia de reser
vas extrativistas. 

O SR MÁRIO MAlA - Darei um exemplo 
prático dessa idéia extrativista que, aliás, já 
tem mais de 1 O anos, somos partidários dela, 
inclusive conversávamos muito com Chico 
Mendes sobre isso- na época não falávamos 
em reservas extrativistas, falávamos em ao
densamente de seringais nativos -a partir 
de uma expe~ência feita ao tempo ~m · qlie 
era Governador do Acre o nosso Colega, Pro
fessor Geraldo Mesquita, que foi Senador tam
bém. Então, na época. a Sudhevea teve o inte
resse,. o Cesário era o Superintenáerite, então, 
deu um incentivo muito grande ao plantio,, 
mas, paralelamente ·a- isso, a partir dos serin
gais nativos,· fazer o que se chamou sistema 
de miniusinas. 

Então, com uma tecnologia um pouco mais 
avançada de tratamento do leite, não aquele 
tratamento de defumação, mas com uma f~ 
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de tomar o látex, o leite incoagulável e depois 
coagular, ficava uma semana, então, em vez 
de fazer a coleta e defumar aquilo tudo, o 
seringueiro ficava só preoçupado em colher 
o leite. Botava uma substância lá, o leite ficava 
incoagulado, ele juntava tantos litros de leite 
e trazia para um centro, que era urna coope
rativa, uma miniusina. 

Então, todos os seringueiros daquela área 
do_ seringal, em vez de trazer a péla de borra
cha, que era fabricada lá, juntavam o leite, 
que ficava encauchado numa lata, começa
ram a usar esses plásticos, e traziam para a 
cooperativa. E entregavam a um deles, que 
era nomeado para tratar o leite no tanque, 
recebia o leite, anotava lá tantos litros de leite 
- tinha um elastímetro - a densidade do 
leite e ele anotava, creditava de acordo com 
a densidade do leite, porque aí ele via o tanto 
de _elastômero que havia ali, porque o sujeito 
podia botar água no leite. Então, ele pagava 
pela densidade, o grau de elasticidade. 

Isso funcionou, coriseguiu-se fazer umas 
140 ou mais miniusin"as, prlitdpalrriente na 
área de Rio Branco, ali em Xapurf, Brasiléia, 
Assis Brasil, houve um incentivo grande, e em 
Cruzeiro do Sul, Tarauacá. .. ~as aého que o 
gerenciamento é que não foi bom, porque
algumas progrediram e até hoje existem, co
mo uma entre Brasiléia e Assis Brasil, que 
progrediu, até um ano atrás. Visitei 19 miniu
sinas dessas em 12 dias que passei na mata.. 
Ia de uma por uma atendendo o pessoa1, dan
do atendimento médico, e vendo também esta 
parte. 

E algumas progrediram e outras não, lssô 
são as cooperativas, umas duas. E uma, achei 
intereSsante, que não progrediu no sistema 
cooperativo, um dos seringueiros comprou a 
miniusina e passou a ser o patrão dos outros, 
aí ela começou a se recuperar-.- Questão de 
gerenciamento. -

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho)- O 
que é o grave problema das cooperativas, exa
tamente o gereflciamento. 

O SR. MÁRIO MAIA - Mas ai, o sistema 
de tecnologia, de melhora, porque aí eles prow 
duziam uma péla de borracha, uma lâmina 
de borracha muito mais perfeita, uma borra-
cha de melhor qualidade, com o preço mUlto 
melhor do que o da péla, então, talvez se se 
fizesse uma revisão das miniusinas, dando 
uma nova ·tonota.ção, ia por aí, em relação 
às reservas extrativistas. 

O SR. FERNANDO CÉSAR MESQUITA -
Sr. Senador, eu só queria explicar, com toda 
a humildade, que esse assunto de extrativismo 
não é da nossa área, é da área do Incra, e 
existe na Saben, no fpea, um grupo especia
lista. Tenho as informações, porque me são 
transmitidas, mas, realmente, não estudei pro
fundamente esse assunto. Tenho conversado, 
porque o assunto me interessa, mas os técni
cos nessa área estarão à disposição da CP! 
e no momento que V. Ex' qUiser podemos, 
se V. Ex" quiser, convocá-los, ou então, infor
malmente, poderei solicitar que eles venham 
aqui. 

O SR. RElATOR (Jarbas Passarinho) -A 
sua resposta foi tão peremptória, totalmente 
desfavorável à reserva ~ativista, que me fez 
lembrar-lhe isso. Podemos, amanhã, transfor
mar o Acre, como a Guiana. A Guiana é uma 
república cooperativista Nós, amanhã, tere
mos uma outra república cooperativista: no 
Acre; e, não sei, porque fui muito partidário 
de cooperativas. Citava até um apólogo de 
Machado de Assis que contava a estória de 
um pai que tinha sete filhos, _e esses filhos 
não se davam lá muito bem, viviam brigando 
e ele, quando ficou perto da morte, estava 
moribundo, chamou os filhos e mandou, fez 
com que cada um segurasse um pedaço de 
madeira que ele tinha mandado preparar, igual 
para todos, e mandou juntar num feixe essas 
madeiras e pegou o ft1ho mais forte e mandou 
quebrar. Ele não conseguiu quebrar. Então, 
ele tirou de novo, desfez o feixe, entregou para 
cada um aquele pedaço que tinha composto 
o conjunto. E todos, mesmo o mais fraco, 
foram -capazes de quebrar. Então, cl_e dizia, 
se vocês se Unireffi... ~ 

Essa é a prévia do "pOVo unido jamais será 
vençldo"_,_nào é? É uma prévia que o Machado 
deAssis inventou. Entãó, baseado nisso, sem- -
pre fui muito fã do pri!Ícípio da cooperativa, 
do cooperativismo. Mas, desgraçadamente, 
temos dois pontos fundamentais contra o coo
perativismo. O primeiro, o gerente que fracas
sa. Então, houve, no Pará, um fracasso com
pleto com o Basa. O Basa_ desandou, até para 
efeito político, a fazer cooperativismo à vonta
de, e _só du~ cooperativas das dezenas de 
cooperativas criadas conseguiram êxito. 

Segundo, é um problema que liquida o so
cialismo rio mundo, que é o egoísmo humano. 
Então, quando as pessoas trabalham para si 
próprias, elas, de um modo geral, colocam 
mais esforço, muito mais esforço do que 
quando elas estão trabalhando em coletivi-

- dade._ Yi isso, inclusive, em _Israel, quando visi
tei como Ministro. Vi o moshav e vi o kibutz. 
No kibutz, às 4 horas da tarde, acabava todo 
O trabalho e passava-se à uma fase de lazer; 
depois vinha ajantar; e à noite visita dos filhos 
aos pais, porque as crianças, com 6 semanas 
de idade, eram retiradas do convívio paterno 
e matemo e iam ser criadas coletivamen~. 

Aquilo me espantou muito e no debate -
meus filhos ainda eram muito crianças -com 
as_ pessoas eu estranhei, e a coordenadora 
me perguntou: "Quanto tempo- o Sr. passa 
C6Ií:i os seus filhos?" Lembrei-me que safa 
cedo para o Ministério, às 7 horas da manhã 
eu já estava despachando, eles estavam sain
do também pata os estudos deles, mal nos 
víamos, a não ser no fim de semana. 

Então, as 4 horas que os filhos ficavam com 
os pais no kibutz eram mais tempo do que 
eu r:nesmo passava com os meus. 

E aí fui ao moshav. Quando cheguei no 
moshav eram 8 horas da noite, ainda estava 
claro, e havia uma pessoa que estava trapa
lhando lá, dando duro no tratar, etc., e eu 
perguntei-lhe: ''Por que o ldbutz pára às 4 e 
o Sr. às 8 ainda está tra0a1hando?"- Porque 
eu, aqui, pago papagaio. Sou-eu-que faço o 

investimento." E entãO fiZ a pergunta, já dentro 
do Governo, de qual era a maior participação 
para a agricultura de Israel, se vinha dos kibut~ 
zen - no plural israelense - ou_ se e_ra dos _ 
moshariin, -e -a respo_~ta fOi inosha-vin, c9m 
mais de 60 por- cerito da produção. 

Então, isso me põe um pouco preocupado 
com essa reserva extratívista, com o rumo que 
ela deve ter. Agora, o nosso Acre, como ~se 
sabe, foi conquist"ado com espada de Plácido 
de Castro, mas com infantaria cearense. O 
Dr. Fernando César Mesquita é um cearense 
que ganhamos, naturalmente, agora, para a 
questão da Amazônia. 

Sr. Presidente, estou satisfeito e agradeço 
a palestra, que foi muito ilustrativa para nós. 

O SR. PRESIQENTE (Leopoldo Peres) -
Agradeço a presença do Dr. Fernando César 
Mesquita, que, realmente, fez ~a exposição 
satisfatória a esta Comissão. Sabemos, agora, 
das dificuldades conjuntUrais do Ibam~. _o que 
é muito importante para a Amazô!J.ia, e dou 
pai' encerrada a sessao, _COf!Vocando outra, pa~ 
ra a próxima sexta-feirã. · 

(Levanta-se a reunião às 12 horps e 
50 minutos.) 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE ll'IQUÉRITO 

Destmada a apurar os conflitos de terra exis
tentes no Pais. 

5' Reunião, realizada em 
21 de junho de 1989 

As vinte e hum dias do mês de junho do 
ano de mil novecentos e oitenta e nove, às 
dez horas, na Sala número quatro, Ala Senador 
Nilo Coelho, Senado FEderal, piesentes os 
Senhores Senadores Odacir Soares, Leite 
Chaves, Carlos Patrocínio, Severo Gomes e
João Menezes, reúne~se a ComíSsão" Pai-la~ 
mentar de Inquérito, destinada a "apurar os 
conflitos de terra existentes no Pais", -

Comparecem, ainda, os Senhores Deputa-
dos Vicente Boga e Antônio Marangon. . 

Deixam de comparecer, por motivo justifi~ 
cada, os Senhores Senadores Mansueto de 
lavor, AJufzjo Bezerra, Teotônio Vilela Filho 
e Jamil Haddad. 

Havendo número regimental, são abertos 
os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador 
Odacir Soares, que solidta, nos termos regi
mentais, a dispensa da leitura da Ata da reu
nião anterior, que, logo após, é_ dada como-
aprovada. . 

Prosseguindo, o Senhor Presidente escla
rece que .a presente sessão destina-se ao de
poimento do Senhor Aloízio Carneiro, Presi
dente da Confederação NacJonal dos Traba~ 
lhadores na Agricultura - Contag, convidan
do-o para tomar assento à Mesa 

Após o juramento, o Senhor Aloisio Car· 
· neiro inicia sua explanação, analisando vários 
projetas sobre reforma agrária que nunca obti
veram êxito devido aos interesses do latifún
dio. cita, ainda, conflitos pela posse da terr~ 
e a violência no campo, trazendo documc11to ~· 
que demonstram estas ocorrências. Em dl~ 
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guns tópicos de seu depoimento, o Senhor 
Aloísio Carneiro é assessorado pelo Senhor 
Zekebeke, também da Contag. 

rito destinada a apuraras conflitos de ter
ra existentes no Pais. 

No período das interpelações, usam da pa- A história dos conflitos pela posse e uso 
lavra o Relator, Senhor Senador Leite Chaves da terra _no Brasil é antiga. Podemos afirmar 
e Senhores Senadores Carlos Patrocínio, Se- qi.Je sua origem remonta à entrada dos primei-
vere Gomes, João. Menezes e Deputados Vi· ros colonizadores portugueses e, de modo es-
cente Boga e Antônio Marangon. pecial, quando estes promoveram a grande 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a caça aos fncUos, donos incontestes de nosso_ 
reunião e, para constar, eu Helena Isnard Ac- tenit6rio. 
cauhy S&res dos Santos, Assistente da Comls- Extrairido dessa mesma história o enfoque 
sao,lavrei a presente Ata que, ~da e aprovada, - da refonna agrária, a luta dos trabalhadores 
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à rurais por sua concretização ori.QÍJ1a-se, prati-
publlcação, juntamente com o apanhamento camente, desde o epis6dio da libertação dos 
taquigráfico dos debates. escravo-s que, fora do jugo direto dos senhores 

da terra, começaram a ensaiar os primeiro 

AIYEXO A ATA DA 5• REUNIÃO DA 
COML5&ÍO PARLAl'lENTAR DE JNQ(JÉ
RITO DESTINADA A AP(JRAR OS CON
Ftrros DE TERRA EXISTENTES NO 
PAIS, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 
1989, As 10 HORAS, DEPO/friENTO DO 
SENHOR ALI!Jfs!O CARNEIRO, PRESI-, 
DENTE DA CONFEDERAÇÃO NAGO
NAL DOS TRABALHADORES NA AGR!
C(JLTURA- CONTAG, QCJE SE P(}BU-
01 COM A DEWDA A(JTORIZAÇÃO DO 
SENHOR SENADOR ODACIR SOARES, 
PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

passos_ pela conquista de áreas onde pudes
sem trabalhar mais livremente. ' 

Desde então, tanto as distorções de nossa 
estrutura agrária vêm sendo apontadas pelos 
que a têm estudado, quanto a necessidade 
de uma refornia a9rária como soluçà"O~defini
tiva para ·os problemas de nossa agricultura 
e par~ a plena integração dos trabalhadores 
rurais à vida nacional. 

Não faltaram, sobretudo, a partir de 1930, 
projetes de lei de reforma agrária apresen
tados ao Congresso Nacional, além de inicia
tivas do Executivo em formar grupos ou co
missões para estudo do problema. Os interes-

Presidente: Senador Odaclr Soares ses do latifúndio, entretanto, sempre pesaram 
Vice-Presidente: Senador f\1ansueto de La- mais, fazendo c-om que projetas e estudos não 

mr passassem de justificativas para criação de ór-
Relator Senador Leite Chaves gãos encarregados de soluções paliativas ou 

(Íntregra do apanhamento Taquigráfico) de documentos elucidativos da realidade 
agrária brasileira. 

~~~-:a~:;,~~;r:~;~~~a~~!~a~~s~~r Ao longo dos anos, não foram poucos os 
Presidente da Contag. , _ _ trab_a1hadoresruraismortos,_presosoutortura

Está aberta a reunião dos trabalhds da CPI dos, lutando do jeito que podiam, isolados, 
com as armas que possuíam, pela democra

que está apurando os conflitos de terra no tização da propriedade da terra. 
Pais~ ~ 

O depoente é o Dr. Aloisio Carneiro Presi- · - A organização dos traba1hadores rurais em 
dente da Confederação-Nacional dos 'Traba- seus sindicatos e associações, numa mobili
lhadores na Agricultura- Contag. Peço a S. zai;ão-lrlédita em nossa História, por -sua ra_i)i
S• que, de pé, proceda ao juramento de praxe. dez e extensão, é que deu novos rumos à 

luta pela ieforina agrária. A partir desSã organi-
0 SR. ALOfSIO CARNEIRO - ''Juro, sob zação intensificada sobremaneira no inicio da 

palavra de honra, dizer a verdade do que sou- década de 60, a reforma agrária tomou-se 
ber 'e o que me for perguntado". preocupação nacional e impôs-se como tema 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -. obrigatório de discussão no cenário político. 
Passo a palavra ao Dr. Aloisio, para produção A própria mudança do regime político em 

· do seu depoimento. 1964, apoiada com entusiasmo pelos iãtifiJ,n-
b SR. ALOfSIO CARNEIRO_ Sr. Presiden· diários, não foi capaz de conter as pressões 

te desta CPI, Sr. Relator, companheiros da em favor da reforma agrária. O regime autori~ 
tário._ num momento em que ainda não se 

Contag aqui presentes, demais pessoas: tinha afirmado plenamente, foi obrigado a se 

CONTAG 
CONFEDERAÇÃO NAOONAL DOS 

TRABALHADORES NA AGRICULTURA 

Brasília (DF), 21 de junho de 1989 

CONFUTOS DE TERRA 
EXISTENTES NO PAiS 

Depoimento do Sr. Aloísio Carneiro, 
Ptesidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura- Con
tag. na Comissão Parlamentar de lnqué-

Contrapor aos interesses imediatos de seus 
aliados, propondo ao Congresso Nacional 
uma lei de reforma agrária . 

Já naquele momento reconhecia o Gover
no, em sua Mensagem n9 33, que o Estatuto 
da Terra não era um presente dado aos traba
lhadores, mas uma reposta aos anseios de 
refonna ejustiça social de legiões de assala
riados, parceiros, arrendatários, ocupantes e 
posseiros que não vislumbram, nas condições 
atualmente vigentes no meio rural, qualquer 
perspectiva de se tomarem proprietários da 
terra que cultivam. 

O EstatUto da Terra surgiU, por cOnsequinte, 
em 1964, de um lado, para responde{ às pres
sões e ao grande debate que se travava em 
tomo das reformas de base, incluída entre elas 
a reforma agrária, de outro, por· força dos an
seios, organização e mobilização dos trabalha
dores rurais em busca da justiça social. Muito 
embora representasse uma solução de com
promisso entre os interesses dos trabalhado
res rurats e dos grandes proprietários, criou 
as condições legais necessárias ao desenca
deamento de um pro_cesso de reforma agrária 
em nosso País. Definiu e diferenciou, clara
mente, as atividades relativás à reforma agrá_ria 
das ações referentes à Política de Desenvol
vimento Agrícola: tnbutação da terra, coloni
zação, assistência e proteçã.o à economia rural 
uso ou posse temporária da terra, parceria 
agrá~ e arrendamento rural, etc. 

Estavam previstos no Estatuto da Terra os 
objetivos sedais, econômicoS e políticos a se
rem atingidos, bem como os instrumentos 
possíveis de serem utilizados e as diretrizes 
operacionais a serem seguidas na implemen
tação daquelas políticas distintas. 

O Estatuto da Terra nascia, por assim dizer, 
como um instrumento do Estado para que, 
em desencadeando o processo d'e reforna 
agrária, possibilitasse a mudança da estrutura 
agrária braslleira, cujo sistema de posse e uso 
da terra foi aceito pelos signatários da referida 
lei como sendo injusto: a Mensagem n9 33, 
de 1964, que encaminhou o projeto de Esta
tuto da Terra para ser aprOVado pelo Con
gresso Nadonal, diz textualmente: "impulsio
nar, respeitando as particularidades de cada 
pafs, programas de reforma agrária integral, 
encaminhada à efetiva transformação onde for 
necessária a modificação das estruturas dos 
injustos sistemas-de posse e uso da terra, (grifo 
nosso) a fim de substituir o regime de latifún
dios e manifúndios por um sistema justo de 
propriedade, de maneira que, complementada 
por crédito oportuno e adequado, assistência 
técnica, comercialização e distribuição dos 
seus produtos, a terra se constitua, para o ho
mem que a trabaltla, em base da sua estabi
lidade econômica, fundamento do seu_ cres
cente bem-estar e garantia de sua liberdade 
e dignidade". 

Passaram-se 21 anos de Estatuto da Terra, 
periodo em que o Governo foi criando e extin
guil1dõ grupos de estudo e órgãos encarre
gados de execução da ~forma agrária e foi 
elaborando instrumentos fegais: portariaS, ins
truções normativas, decretos etc. com-o obje
tivo de viabilizar a reforma agrária e de impul
sionar o desenvolvimento rural. Num e noutro 
campo são exemplos: o lbra- Instituto Brasi
leiro de Reforma Agrária; o Inda - Instituto 
Nacional de Desenvolvimento Agrário; o pri~ 
meiro, instituído para executar a reforma agrá
ria e o segundo, para promover atividades vol
tadas para o des_envolvimento agricola; o Ge
ran - Grupo Executivo de Radonalização da 
Agroindústria Canavieira do· Nordeste; o Pro
terra- Programa de Redistribuição de Terras 
e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nor
deste. Em 1970, foram extintos o lbra e o 
lnda e foi criado o Incra - ir).stituto Nacional 
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de Colonização e Reforma: Agrária, cujas aten~ 
ções e recursos foram canalizados mais para 
a colonização, ficando a reforma agrária rele-
gada a segundo plano. Um dos eventos tnais 
drásticos para a execução de reforma agrafia 
nesse período foi a aprovação das Resoluções 
no;>$ 5 e 6 do ConSelho de Segurança Nacional, 
referentes à Amazônia Legal, em junho de 
1976, estabelecendo normas para a legaliza-· 
ção de terras adquiridas à revelia da lei e da 
ordem e regularização de posses em áreas 
devolutas de até dois a três mil hectares, con
forme se situem ou não na faixa de fronteifa, 
quando a Constituição Federal, art. 171, asse
gurava a preferência para a regularização de 
posses até 100 hectares. Contrariando qual
quer ordenamento jurídico e/ou administrativo 
com vistas à execução da reforma agrária, es
sas resoluções permitiram aos grileiros a lega
lização de áreas que eram pertencentes ao 
Estado e à União, tomando cada vez mais 
d.ificil o acesso à terra para o pequeno produtor 
da região, que continua até hoje como uma 
das principais detentoras de conflitos pela pos
se e uso da terra. 

Em 1985, o GoVerno, ao divulgar o PÚmo 
Nacional de Reforma Agrária, apoiou-se em 
uma análise de dados sobre a nossa estrutura 
agrária, constatando que ao invés da mesma 
ter se modificado ao nível da distribuição da 
terra para os agricultores, a terra havia se con
centrado mais ainda nas mãos dos latifun
diários, conforine consta explicitado na "Pro
posta para Elaboração do 1 ~ Plano Nacional 
de Reforma Agrária". ~--- . -

Em 1980, por exemplõ, os estabelecimen
tos com área igual ou superior a 1.000 heçta-
res representavam cerca de 1% do total de 
propriedades e 45% da área total. Os estabele
cimentos com área inferior a 100 h a configu
ravam quase _90% do total, mas sua partici
pação era de apenas 2.0% da _área _total. 

Esses .foram dados coletacios do Certso 
Agropec:uário ·de 1980, p.ela Fundação Insti
tuto Brasileiro de Geografia e EstatístiCa -
IBGE. Se-tomarmos, entretanto~ argumentam 
os autores da 1 ~ proposta citada, os dados 
do Incra, órgão, naquele ano, encarregado, 
pelo Governo, de realizar a reforma agrária, 
a_concentração de terra entre os _anos de 1967 
a 1984, apresenta-se mais gritante. . 

Em 1984, os imóveis com mais de 1.000 
ha passaram a ocupar 58,3% da superfide 
total dos imóveis cadastrados e representr,3-
vam 2% daquele mesmo total. Por sua vez, 
os imóveis com menos de 100 ha tiveram 
uma participação de 14,0% e representavam 
83,2%. 

Em 1967, a situação era -ãSsim: os imóveis 
com mais de 1.000 ha ocupavam 46,~;i% da 
superficie tota1 dos imóveis rurais no País. Os 
imóveis com menos de 100 h a ocupavam 
18,7%. 

Pelos dados acima conclui-se que as pro~ 
priedades com mafs de 1.000 ha aumentaram 
em área 11,4%. Os imóveis com menos de 
100 ha diminuíram em 4,7% sua área total, 
a contar do ano de 1967 a 1984. 

O problema são fica por aí. Continua o do
cumento: em 1984, constatava-se a existência 

de 1 0,6_ ·milhões de trabalhadoreS rurais sem 
terras, enquanto isso, 409 milhões de hactares 
foram enquadrados como pertencentes a lati
fundi6rios.. portanto, detentores de áreas que 
não cumpriam sua função social. Em 1972, 
aquela qu13ntidade representava cerca d_e 25% 
de área aproveitável não explorada. Em I 984, 
passou a ser 41% da área aproveitável não 
explorada. 

A concentração de terra se avolumou mais 
ain<:fa s_e_conSider~os que, em 1984, chegá
vartl,b$ à incrível situação de se ter no País 
342 proPrietários de latifóndios_pOr dimensão· 
contrOlando 47,5. milhões_de hactares, área 
que possui 5 rriilhões a mais de hactaies da
~elct que e~tava em poder de 2,5 milhões 
de minifuridista·s. _ _ ____ _, _, 

Esses dados mOStram que a reforma agrária 
preconizada pelo Movimento Sindical Oão 
existiu, no período dos 21 anos de Estatuto 
da Terra, effi beneficio da população rural dos_ 
sem-terra e dos que têm_ teqa, insuficiente, in-
clusive para SlJa manutenção e de sua famaia. 
Em Cofrtfâpãiiida, as transformações havidas 
na _estrutura agrária no mesrná período, s6 
beneflciaram·os grandes proprietários, àesde 
que, representando apenas 2% -do total de 
imóveis acima de 1.000 ha, estãvam, em 1984, ~ 
com o -tontrole de 60% da área aproveitável; 
além do que gotãvam de outras vantagens, 
tais ·como: incentivos fiscais, obras de infra-es
trutura construídas pelo Poder Público, crédito 
fácil, assistênCia técnicà, etc.; componentes · 
esses ausentes ou -extremamente dificultados ~ 
para OS-pequEmos p[bdutores. 

As conseqüências dessa política agrária e 
agrícOla não poderiam ser diferentes: aumento 
dos_ trabalhadores rurais sem terra ou com 
pouca terra, o empobrecimento acelerado 
desses_ trabalhadores, o aumento de conflitos· 
de terra e da violência no campo; a corrida 
desenfrada_para as cidades. De 1978 para 
19a4L~ pequenos proprietários passaram de 
1.46~lQOO para i .872.000; os posseir_os passa
ram- de 505.000 para 644.000; os parceiros 
e arrendatários passaram de .395.000 para 
613.000;_.os assalariados permanentes passa
ram de 1.104.QOO para 2.147.000; os assala
riados temporários passaram de_ 2.5_60.000 . 
para 4.260.000;. outros trabalhadores não as- _ 
S<:tlariac!<?~ p_ass_~r~m d"e, 713.000 para 
L!04.QOO, . . 
Obs~iva-se que l-to período de tempo adma 

considerado o núm~ro de trabalhadores rurais 
sem terra, no_~~imes _çle assalariado, parceiro,_ 

·arrendatário_e posseiro, aumentou no total e 
por grupo. Os pequenos propriétários tiveram 
lU1) acréscimo em_sua qllantidade anterior da 
ordem de 403 mil compahheiros. Uma análise _ 
mais acurada dessa realidade vem a demons
trar·, contudo! _gue o aumento verificado não . 
significou necessariamente o aumento das 
áreaS c;le terras destinadas ao pequeno. Pelo 
contrário, houve mais um processo de subdi
visões sucessivas das áreas dos pequenos pro
prietários erri favor· de filhos, irmãos, outros 
parentes e até outros_ companheifos. 
. Os dados demons4ªm, também, que pas

samos de 6.746.000 trabalhadores sem terra 
ou com pouca terra, para um total de 

ltt640.00Q_em plenà yigêi"lcici.do Estat~ dà 
Terra. Nãp ~a para menos: se reforma agrária" 
se medisse·Por Oesapropriações, Ol? 2 I Zulós 
de Estatuto da Terra Só produziram uri1Çts -203 
desapropriações e um número InSigfJificànte_ 
de_ assentamentos_ em I"elação às n~~ssida-
des dos beneficiários. - · · 

Quanto ao empobrecimento, ob!=>eivé-Se 
({ue na década 70/80 uin por cento da popu- · 
lação rural mais rica~ quase triplicoU seUs-ren
dimentos; os 5% _(cinco por"cerito) qliase"-do
braram s.eu5; rendimentos, eiJquanto os 50% 
(cinqüenta por cento) mais ·pobr'e:S-ficaranl
duas vezes mais pob~s ainda. '· .: 

Se atentarmos para os dados- gerais refe
rentes a rendimentos, na área rural, a partir 
dos I O_ anos de idade vamos _constatar que 
64,5% dessa popula.ç:ão vivem na {a~ Qe .sem 
rendimentos a.té meiO salário mínimo mepsal.· 
. O quadro de_ conflitos pel~ terra acompa

nhado por atos de viol_ência, induindO~Se~ as
sassinatos, também vinha crescendO· -ó dOeu· 
mente-proposta_ Para o 1 ~ Plano Na~iÓnaJ de 
R~forma Agrária, ~mando por base_ as_éstatfs.. 
tic:~sda: Contag,·cpreAbra, em 1_976,r€:glstra 
126_ conflitos e: 31 a~ssiriatps; _em 19"81, re
gfstra 896 confiitos e 91 -assasSinatos·- em 
1984, registra 95ô -ce:Oflitos e i á6 -ass,;;,ina.
toS. 

Completando esses dados assiSte~Se, em 
torno do mesmo ano de 1984, ao \!'ertigitlÓSO 
êxodo rural respon~ável pelo ingresso· de 1 
(um) milhão de pessoas/ano, nos grandes 
centros urbanos, cuja estimativa apontav~, pa
ra 1990, a existência de 11 (onze) milhões 
de desempregados, caso não fo~s_e contido 
aquele fluxo migratório._ _ . _ , 

Foram esses alguns dos indic_.,.d9~es. que 
impulsionaram o Governo a aprovar. pressio
nado, também, petas mobilizações~ e pressão 
dos trabalhadores rurais e movfmeiltos popú'
Jares e democráticos, o Plano Nacion~l de Re
forma Agrária :-:-·. PNRA. através. do .!J~q<>tq 
n'-9!.766 deiQ de outubro de 19s'5. :. ·, ·· .• 

O Prano I:'faciõ~ãi de ·ReformaA9~ári~ pt~~ 
o período de 1985/1989 para sua execução, 
findº-º qual, esta_riam ocupados-430.000 km2 

e estariam beneficJadas 1 milhão e '400 rriii 
famílias, com metas anuais- preestabelecidas, 
conforme tabela ~baix.~: _. -. 

Perfodo 
1985/86 
1987 
1988 
1989 
Total 

• f, : -···~· 

FamfliasBenelldáiias 
. 150.000' .... 

. 300,000 ',;:: ,,· 
450.000. 

5oo.oo· 
. 1.400.000 

O PNRAEÓ MOVIMEl'!T6. ' 
SINDICAL DE . 

TRAI3ALHAOORES RURAIS 

Logo após da divulgação do Plano Nacional 
de Reforma Agrária, o Movimento Sindical de 
Trabalhadores Ruraâ!i. através da C~J;l~g e do 
seu Conselho de Rep~~sentantes fez o seu pri
meiro pronundame~ afirmando que _a pro
posta _para o 1 ~ PRNA_da Nova República; em
bora se tratando- de uma proposta tímida e 
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insuficiente em relação às metas reivindicadas 
pelos trabalhadores rurais, no seu 4ç Congres
so Nacional dos Trabalhadores Rurais reali
zado em 1985, contou com o apeiO do MS1R, 
porque representava o passo inicíal para o de
sencadeamento do processo de reforma agrá-
ria em nosso País. -- - --- -- -

O Movimento Sindical de Trabalhadores 
Rurais, entretanto, constatou que o PNRA, ape
sar de ter sustentado a meta de 1.400.000 
(um milhão e quatrocentos mil fami1ias) a se
rem assentadas no período 1985/1989, repre
sentou um recuo em relação à proposta erigi· 
nal do Governo e um recuo maior, ainda, em 
relação às propostas de reforma agrária do 
Movimento Sindical, aprovadas naquele mes· 
mo Congresso. 

Na avaliação feita pelo MSTR os aspectos 
mais graves contidos no plano foram: 

era o de dar mais um freio no processo que, 
pelo menOs, vinha fazendo algumas desapro
priações. 

Mais uma vez, o MSTR avaliou a nova me
dida e através da Contag e do ConSellio- de 
Representantes assim se expressou: "trata-se 
de um ato de hostilidade à classe trabalhadora 
rural e, sem dúVida, aos Vários segmentos po
pulares da sociedade, além de ser urna tenta
tiva -de desmoralizar a Assembléia Nacional 
ConStituinte:·. NãO pode ser outro - conti
nuou o documento- o sentido de um .decre
to-lei que, revogando o que há de mais essen
cial no Estatuto da Terra, resolve nos termos 
da exposição de motivos "alterar a noção con
ceituai de propriedade" às vésperas da Comfs
são de Sistematização da Assembléia Nacio
nal Constituinte discutir e votar o tema"reforma 
agrária. 

Tendo ein vista que um dos marcos da re
forma agrária é se fazer valer do instituto da 
d~sapropriação de terras que não estejam 
cumprindo a sua função social, o decreto pra
ticamente_ inviabilizou, durante s1:1a vigência, 
a refo,rma agrária, impedindo as desapropria
ções, conforme reivindicadas pelo movimento 
sindical. 

1. A questão da negociação antecedendo 
à desapropriação como instrumento de exe
cução da reforma agrária. A negociação, co
mo mecanismo prioritário e prévio em relação 
à desapropriação, será um sério impedimento 
à concretizaç_ão-da reforma agrária, mesmo 
porque não se conhece, nem foram fixados 
pelo Governo quais os procedimentos e limi
tes dessa negociação. 

2. A limitação imposta ao PNRA em rela- Hoje, que --a ConstituiÇão já foi aprovada, 
ção à desapropriação de áreas de concen- a avaliação do MovimeRto Sindical de Traba-
tração de parceiros e arrendatários, 0 que con- lhadores Rurais é de que, realmente, o referido 
traria claramente o EstatutO da Terra. decreto_exerceu forte poder de coação na As-

3. A limitação imposta ao PNRA no tocan- sembléia Nacional Constituinte. Não obstante 
te à desapropriação dos latifúndios e concei- toda uma luta dos Constituintes progressistas, 
tuaçãO destes que afrontam 0 Estatuto da Ter~ passou a reforma agrária para a Constituição, 
ra. mas ficando insus_cetíyel de desapropriação 

4. A não definição no PNRA das áreas prio- a terra produtiva, aumentando, com essa me-
ritárlas, componente essencial ao desenca- dida, o poder· de" manobra dos proprietários 
deamento da reforma agrária. para que suas terras nunca sejam desapro-

Ainda na mesma oportunidade, 0 MSTR priadas. Sobre essa relativa vitória dos lati.fun-
afinnou que na definição de sua ação no pro- diários, os trabalhadores vêm sofrendo as pri-
cesso de reforma agrária priorizará as resolu- meiras conseqüências: o processo de desa-
ções do seu 4~ Congresso~ Visando à supera- propriaçãó via mecanismos do acordo com 
ção da estrutura agrária altamente concen- o proprietário ou da compra de suas terras, 
trada, injusta e margirlalizadora de milhões de utilizados, sobretudo a partir do Decreto-Lei 
trabalhadores rurais. n9 2363, passou a ser, praticamente, a única 

Pela corítinuidade dos acontecimentos con- forma de ãtuação do GOverno para sanar os 
trários à reforma agrária, pouco adiantaram, conflitos _existentes. 
para as dedsÇ>es do Govemo,·o peso das ma- O balanço atual é de que a reforma agrária 
nifestações e a avaliação do MSTR a respeito do Brasil, desencadeada por força do Plano 
da necessidade de um processo de reforma Nacional de Reforma Agrária e por iniciativa 
agrária amplo, massivo, imediato e com a par- do Governo, entrou num verdadeiro descáso, 
ticipação dos trabalhadores rurais. Gradual- só existe na propaganda. Primeiramente, ind-
mente, a reforma agrária como Plano Na cio- dentes e crises sucessivas, resultando na cons-
oai, delimitando metas de desapropriação de .tante troca de Ministros - 5 até o momento; 
terras por interesse social, número de famílias depois, a extinção do Incra e do Mirad e, agora, 
a.serem assentadas e contemplando medidas os dados que se apresentam como demons-
complementares necessárias à sua execução trativo do que foi realizado indicam wna refor-
foi se esvaziando, cedendo lugar a desapro- ma agrária de objetivos, metas, medidas com-
priações isoladas com fil'ts claros de aliviar plementares e estratégias de ação, tudo per-
tensões em alguns lugares ou de beneficiar feito, mas no papel. O pouco que se fez ainda 
latifundiários já decididas a não ma!s lidar com foi~-partir da pressão dos trabalhadores, atra-
a terra vés de suas organizações, apoiados por forças 

Mas a situação não parou apenas no atraso populares e democráticas que sempre estive-
de processos de desapropriação, na tentativa ram ao seu lado. De 1.400.000 fammas proje-
de rebaixar as metas, etc. Em 21 de outubro tadas para estarem assentadas até fins de 
de 1987 foi desfechado o golpe fatal. Através 1989, constata-Se, hoje, quase concluindo o 
do Decreto• Lei no 2363, sob" a encomenda periodo do plano que há uma capacidade total 
e o disfarce de extinguir o Incra, órgão encarre- de assentamento de apenas 112.669 fammas 
gado de fazer a reforma agrária, o objetivo_ e, desse total, apenas 81.000 famílias foram 

assentadas de _acordo com estimativas. do In
cra. 

Conforme o Plano citado, existem no BrasjJ 
509 ritílhões de hectares que, segundo as defi
nições de lcitífúriCií65 por exploração e diriien
são, seriam passíveis de desapropriação. OS 
resultados, contudo, demonstram a enonne 
dlstância que está a eXistir ehtre O necessário 
e o que foi executado. Apenas 4.840.669 hec
tares foram desapropriãdos até o momento. 
A imlssâo de posse só foi pOssível para 
2.39&998 hectares._ Boa parte do restante de 
hectares desapropriéidos en-contfa~se·em dis
cussãO judicial; a outra pãrte,-1mpedida de 
irnissão de posse por motivos diversos, inclu
sive referentes a situações administrativas. Os 
totais de hectares acima correspondem a; res
pectivamente, 651 iriióveis desapropriados. 
Anexo 1. 

Vê-se, a nível de conclusão, que a estrutura 
agrária continua praticamente inalterada, sem 
.contar que, não havendo as soluções comple
mentares anunciadas no plano, os próprios 
trabalhadores já beneficiados com a terra po
derão -cair no desânimo e cansaço, provocan~ 
do retomo a situações anteriores, onde a con
centração da terra poderá avançar, inclusive 
em áreas já desapropriadas. 

2. OS CONFLITOS PELA POSSE E 
USO DA TERRA E A 

VIOlÊNCIA NO CAMPO 

A não-concretização da reforma agrária, 
conforme acabamos de expor, tem sido, sem 
dúvida, a causa primeira da existência dos 
conflitos e conseqüente violência no campo. 
Da necessidade que os trabalhadores tê'm de 
cultivarem a terra como única fonte de seu 
trabalho, segurança e vida, gera-se a luta por 
sua permanência nessa terra, na qual muitas 
vezes, há anos, eles vêm morando e traba
lhando e que, pela gariância de proprietários 
ou de grileiros, esses trabalhadores, de uma 
hora para outra, ficam impedidos de a cultiva
rem ou compelidos e dela saírem sem nenhu
ma compensação ou direito réssat"cido. 

A violência, por sua. vez, gerada desse con
fronto em que, de um lado o proprietário e 
grileiro investem no sentido de expulsar o tra
balhador e, de outro, o trabalhador se organiza 
para resistir a ficar sem teta e sem trabalho, 
possui características próprias e bem acentua
das, umas vezes sendo efeitos da estrutura 
agrária concentracionista e, em outras cir
cunstâncias, agindo como causas de mesma 
violência, em termos de sua existência, ampli
tude e gravidade. Essas características é que 
pretendemos denunciar, talvez já com atrasO. 
perante essa digna e necessária Comissão· 
Parlamentar de Inquérito. 

Valem-se da violência os grandes fazendei
ros e os grileiros de terras. Mas valem-se da 
violência também os grupos económicos su
postamente "modernos" que, legal ou fraudu
lentamente, adquirem terras para especulação 
ou para implantação de cdgwn projeto. 

Exemplo típico de conruto dessa natureza 
ocorreu no Imóvel rural denominado "Enge
nho Património", de propriedade da Agrimex 
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-Agroindustrial Mercantil Excelsior SA lo· 
calizado no município de Condado, no Estado 
de Pernambuco. Há anos inúmeras fam'ílias 
de trabalhadores rurais detêm a posse m;msa, 
pacífica e de boa fé, de parte das terras do 
"Engenho Património". Sentindo-se prejudi
cadas pela Agrimex, de modo especial pelo 
Senhor João Santos, titular do grupo "João 
Santos", os trabaJhadores entraram junto ao 
Mirad- Ministério da Reforma e do Desenvol· 
vimento Agrário, com um pedldo de desapro
priação. Não concordando com a ·medida, a 
Agrimex intensificou a perseguição aos traba
lhadores destruindo suas lavouras e benfei
torias e atentando, através de seu ''Esquadrão 
da Morte", contra os trabalhadoresManoeiJo
sé do Nascimento, José Barbosa da Silva Filho 
e José Pereira de Matos com o uso de espin
gardasl2, episódio ocorrido no dia 9 de feve
reiro de 1988. No ara- seguinte, os pistoleiros 
voltaram ao referido engenho e assassinaram 
o agricultor José Soares da Silva Filho a tiros 
de espingarda do mesmo calibre. Não satis
feitos, os pistoleiros de João Santos, que se 
escondia na figura de empresário/industrial, 
feriram gravemente o trabalhador rural Geni
val Martins da Silva. Esses acontecimentos pu
seram fim aos entendimentos que os trabalha
dores rurais vinham mantendo com o grupo 
João Santos, através de suas entidades sindi
cais, que por continuarem resistindo, cons~
guiram, no início de 1989, urna área de 
258,34ha, parte integrante do "Engenho Patri
mónio". Anexos de n~ 2. 

A prepotência de determinados grupos eco
nómicos chega ao cúmulo de investir contra 
trabalhadores rurais cuja situaçãO já se eriCon
tra resolvida ou em vias de solução por órgão 
de Governo, como bem se situa o conflito 
a seguir: 

A Comunidade conhecida pelo nome de 
''Abacatal", sediada em Ananindeua, Pará, fof 
vítima fie ações violentas praticadas por pro-
prietádos da Empresa de Transporte Rio Cas
tanha, cuja sede administrativa localiza-se em 
Brasília. Com base num mandado de reinte
gração de posse expedido pela Juíza local, 
cerca de 20 empregados da referida empresa, 
com garantia da Polícia Militar do Estado e 
de um oficial de justiça , derrubaram as casas 
dos trabalhadores. A Comunidade mantém . 
projetos avi-agrícolas, psicultura e maracujá 
financiados pela Sudam -Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia e apoiados 
pela Em ater. O processo judicial permanecer 

busc_ar condições_ de vida, questiona esse po
der político também concentrado tanto quan
to se encontra a terra nas mãos de poucos. 
Essa é uma das razõeS pelas quais os "donos 
da terra" ao programarem a onda de violência, 
o fazem visando, por amostragem que já vai 
muito alta, a eliminar os líderes das organi
zações dos trabalhadores, objetivando anular 
ou pelo menos diminuir o avanço da cons
ciência política da classe trabalhadora_ capaz 

_de, mais cedo ou mais tarde, obstac_ular aquele 
poder político exercido pelos latifundiários. 

São esclarecedores e comprovadores dessa 
programação -os conflitos que reduridaram 
_em assassinatos de dirigentes sindicais, advo
gados do Movimento Sindical de Trabalha
dores Rurais e ativistas de outros grupos ou· 
entidades, especialmente da Igreja, hierárqui
cos ou leigos, engajados na mesma luta pela 
libertação dos oprimidos. 

Dentre esses, como exemplos, citamos os 
assassinatos de Sebastião Lan e de Chico 
Mendes. Sebastião Lanera Presidente do Sin
dicato dos.Trabalhadores Rurais de Cabo Frio, 
no Estado do Rio de Janeiro. Sebastião Lan 
era posseiro na Fazenda Campos Novos, há 
mais de 15 anos, sempre lutando com outros 
companheiros seus por wna reforma agrária 
que-viesse por fun aos conflitOs de terra no 
estado e ao conflito no qual ele próprio estava 

~envolvido. No momento, o companheiro Lan 
desempenhava forte liderança _sindical na re
gião e nas lutas em defesa dos trabalhadores, 
recebendo por isso ao Ióngo deseus doze 
anos de _atuação à frente do sindicato, cons
tantes ameaças e tentativas_ contra sua vida. 

-Não obstante as permanentes denúnc;:ias, as 
providências não foram tomadas, c-ulminando 
com a morte do companheiro~ Ari~os_ de IT' 

.4. .. . . 

Francisco Alves Mendes Filho, vuJgo "Chico 
Mendes" assassinado em 22 de dezembro de 
1988. Fiaridsco Alves MendeS-Pt~hO era serin
QueiiO.- ComO líder da região Chico Mendes 
era Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Xapuri -Acre e integrante de movi
mento que terminou por criar o Conselho Na
cional dos Seringueiros, "a partir de lideranças 
sindicais vinculadas ao extrativismo e baseado 
em comissões municipais escolhidas em as
sembléias ... Além de líder dos trabalhadores 
rurais e seringueiros ... representava ·a junção 
dos vários comporientes inovadores do movi
rnento dos povos da floresta". Anexos de n~ 
5. 

em tramitação na Justiça. Os trabalhadores - . 
permanece na área sob constantes ameaças, A conivência de autoridades, especialmente 
insegurança e tensão. Por parte dos trabalha- de Delegados de Polícia, comandando seus 
dores a ação é pela garantia de seus legltimos contingentes de policiais, acobertados ou não 
direitos e indenização por perdas e danos. por mandados judtcíais, mas acompanhando 
Anexos de n~ 3. pr6prietarlos, jaguil~os e grileiros é _uma outra 

Enquanto em determinados periodos de caractefística das violências desfechadas coo-
nossa história os conflitos de terra se resu- tra Os -trabalhadores que lutam apenas pelo 
miam a litígios entre herdeiros, a partir da seu direito de viVer trabalhando em terras que 
consciê'ncia da sociedade brasileira, ainda que não cumprem a sua funçáo social. 
incipiente, e a dos trabalhadores rurais de que Esç:olhemos para exemplo o conflito da Fa-
a reforma agrária é uma questão nacional, zenda "Poço da Vovó", distante 8 quilómetros 
mais evidenciou-se o embutido poder político do Distrito de Otinolândia, município de Monte 
dos detentores de latifúndios. A luta dos traba- Azul, Minas Gerais, na área de influ_ência do 
Jhadores por um pedaço de terra, além de-- Projeto Jaiba. O conflito teve início há mais 

de dois anos, quando o fazendeiro Pedro Trin
dade Filho ajuizou uma ação de reintegração 
de posse contra fammas de lavradores, cujo 
resultado não lhe foi favorável. porque -o refe
rido fazendeiro não conseguiu provar sua pro
priedade sobre as_terras. Conforme denúncia 
anexa, no dia 14 de abril de 1988, o Coman
dante do Destacamento Policial de ~nolân
dia, Sargento Plínio, deslocou-s_e aos casebres 
dos posseiros, a pedido do fazendeiro e acom~ 
panhado_ pelos jagunços "Julião" e "Manelão" 

__ e,--em chega~o lá, teria orientado os posseiros 
a sairem do local. À tarde do mesmo dia, uma 
equipe da PM de Janaúba, comandada pelo 
Capitão Osvaldo, teria chegado à mesma fa
zenda e destruído com a ajuda de jagunços 
o casebre do posseiro Alaor Neres Miranda. 
No dia seguinte, com a polída já fora do 
local, os jagunços efetuaram sucessivos dispa
ros contra o posseiro Hermes Bispo e o seu 
filho Almir, ocasionando a morte de Hermes 
e ferimentoS nas_ ~estas do Almir. Apesar de 
perseguida, a mulher de Alaor e respectiva 
criança que inclusive se achava doente, esca
pou a pedido de um do~ )a!]unços. É interes
sante frisar que segundo o Comandante do 
1 Q9 BPM, Airton de Araújo Campos, somente 
tomou conhecimento do caso, através de Al
mk Queiróz da SUva qUe, mesmo baleadO, 
arrastou-se até à estrada e foi socorrido por 
uma guarnição daquele destacamento. Ane
xos;derf.6. 

Ê .comum também, à violência praticada 
no campo, além do objetivo de expulsão dos 
trabalhadores, buscar impedir o exercido da 
atuação sindical em defesa da das_se. É o que 
podemos averiguar nos exemplos seguintes: 

No povoado "Centro do Machado", Ioca.li
zado no município de Esperantinópolis, no&.. 
tado do Maranhão, _14 famílias que há mais 
de 1 O anos ali viviam morando e trabalhando, 
pacificamente, começaram a ser pressiona~ 
dos pelo Sr. Gonçalo Ribeiro Martins a paga
rem renda por áreas que certamente não per
tendam ao citado senhor. Tendo em vista que 
o sindicato através de seus diretores argumenw 
tau em favor dos _posseiros, o Sr. Gonçalo 
iniciou uma série de i_nvestidas contra' o sindi~ 
cato e, especialmente, contra o Delegado SinM 
dícal, Sr. Raimundo Nunes Sales, e contra os 
posseiros. Não havendo uma solução imedia
ta para o problema, o Sr. Gonçalo, através 
do sr. Aldenor Valentim da Silva e 6 pistoleiros, 
contr:atados para tal fun, invadiram a casa do 
Sr. D6roteu Fortes de Souza e o mataram.. 
em 29 de agosto de 1988. Anexos de IT' 7. 

O Secretário do Sindicato dos Trabalhado
res Rurais do Município de Presidente Olegá
rio, no Estado de Minas Gerais, Sr. Antônio 
Batista da Silva, foi agredido por Gr raldo Ma
gela de Oliveira e Lázaro AdQspn de Oliveira, 
em 20 de noven1bro de 1988. Os agressores, 
ao espanc·arem o Sr. Antônio, o acusavam 
de promover Invasões de terras no Município 
e de pretender tomar a Fazenda "Barreirão/ 
Buenos Aires~', de propriedade do Sr. Evandro 
de Deus Vieira, cunhado daqueles dois senho
res. Ressalte-se que o proprietário da Fazenda, 
objeto de reivindicação de desapropriação pe-
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las _famílias e. por suas 'entidades sindtcais, 
mantinha negociações com o Mirad para uma 
pos_slvel desapropriação amigável, não se jus
tificando, pois as agressões ao dirigente sindi~ 
cal que awava no cumprimento de seu dever 
e no exercído de seu direlto_como represen
tante da classe. Anexos de n~ 8. 

Há conflitos que espelham o sadismo- dos 
opressores, numa atitude de tota1 desrespeito 
dos mínimos direitos hwnanos. Não bastas
sem as Violências tisicas e a própria agressão 
à )lida. no ato de expulsão de famílias inteiras 
de seus locais de morada e trabalho, tais 
agressores procuram atingir que há, ainda, de 
mais sagrado entre as pessoas simples repre-
.sentado pelo pudor ético e moral. _ 

Os moradores do lugar denominado "Bura- , 
rema" ou "Murarema", no município de Bene· 
vides, no EStado do Pará, há muitos anoS tra-

, balhando no local, a partir de meados de 1984, 
começaram a ser perseguidos pelo Sr. Schep
per Kabacknick que, acompanhado de poli· 
dais, se dirigiu aos moradores para expulsá
los, s.em mandadojud.iclal. Posteriormente, re
forçados por uma liminar judicial oriunda de 
umaAção de Manutenção de Posse, o homem 
voltou a área mais uma vez com polidals, os 
quais algemaram pessoas, arrastaram para 
um cárcere privado do referido serihor, ao 
tempo _em que jagunços nas matas próximas 
cometeram toda as violência:s possíveis ,..:...._ 
~p.aram as mulheres __ em seus órgãos se
xuais e. ameaçaram de morte os moradores. 
Enquanto isso, ainda, os policiais que condÚ
zim:n _os algemados, obrigaram-nos a declarar 
qu~ p Presidente era _o_ insuflador do conflito. 
Anexos de n\0 9. 

A violência assume, também, em alguns ca
sas de conflitos, as características de guerra 
em ql.le~s_oldados organizados por comandos 

·"e...1$,tratégias _estritamente militares se inves
.tem~cootra trabalhadores, objetivando a deso
.s:;upsiçáo_e tomada de "territórios" e que encer
.raQQ "O fogo, via de regra, são devolvidos aos 
pr~ensos donos tenham estes razão. ou não. 

.Eztquadra-se nesse_ tipo de conflito o episó
dio da Fazenda "Santa Elmira" no Salto âe 
Jacui, Rio Grande do Sul, quando mais de 
500 famüias que ocupavam a referida fazenda 
foram barbaramente massacradas por gran
d.es contingente policial, resultando em muitos 
feridosj vários em es~do -grave, e prisões dos 
principais líderes_ do Movimento. A luta dos 
tcab.alhadores acampádos teve início em 
1987, quando, divididos em dois grupos, ocu~ · 
param .simultaneamente. as fazendas "Salsa" 
e/'Itati", em Palmeiras das Miss_ões e em São 
Nicolau, respectivamente~ Daí por diante, de 
ocupação .em ocupação de terra e de pro
messa- em promessa de autoridades governa
mentais de que solucionariam o problema, 
quaSe Urtl ano e meio se passara sem nenhu
ma providência conCreta satisfatória. Deu-se, 
entã,o1 a desespero dos.trabalhadores: resistir 
a ~ma ordem judic;ial de .ctespejo, resultando, 
~í, _um verdadeiro massacre confonne fora 
amplarp.ente noticiado. Anexo de no 1 o. . 

Constata-se, também, a existência _de con
flitos em áreas de projetes oficiais e em empre
sas.beneficiadas com programas de incen-

tivos fisc~f.s,_ cuj<;~ ,aplic?J,ção de _recursos se 
afasta muitas vezes de suas finalidades, consti

. tuindo-se nuqt negó_cjo_ e.speculativo e_ instru
mento-ele concentração da terra. 

No começo de 87, a Contag denunciou vá
rios conflitos da natureza acima descrita, co
mo exemplos o da Pecuária ~io Largo, Fazen· 
da "Santa CrUz" e PecUária Porto Alegre, situa
dos em Caxias, ~ranhão, sob o domínio, na 
época, do Sr. Romero Costa de Albuquerque 
-~ranhão, integrante_.d~ 4m grupo pernam
bucano que, a pretexto de criar gado, adminis· 
yaya Uf!1 P!'Ôjr;:to f•na_nci~do pela Sudene, tor
nando-se a área em palco_ de arbitrariedades 
-e vioíêriCie:is~- Dentre os fatos .denunciÇtdos, 
_ constavã.: ªé_strUlção dos povoados "Centrid" 
e "Se_~tia", arneªças div:ersas àe clestruição 
dos povoados "Monte Valeria_np", "Santa 

. Cruz" e "Aoresta"; prisões, agressões riSicas 
e morais a trabalhadores e e~stência de r:nilfcia 
privada dos fazendeirOs. Dessas pressões re

-sultaram ã expulsão de 160 famílias. Anexo 
den9ll. 

Além çlÕs conflitos' de ter~. registra-se em 
. áreas in5:~~-tl.~ada5 por pro.gl-ainas oficiais e 
em áreas de projetós partiCulares a utilização 
criminosa do "trabalhO escrãvo", átraV'és do 
aliciamento ilegal de trabaJhadores, inclUSiVe 

-menores oU a ub1ização de tratialhadores sem 
as míniiilas Condições de vida e salários. Nes

oses casos, o descumprimento da legislação 
trabalhista em vigor,_ mesmo em_ se tratando 

· de grupos de trabalhadores acobertados por 
acordos ou convenções coletiVas de trabalho 
é que se Coloca como· geradOr da Vio[ência. 
Simples reclamações tJ:abalhistas na Justiça 
são costi.lmeiranlente respondidaS pelos pa
trões com a dispensa do trabalho e de diversos 
tipos de perseguição, chegando, ppr vezes, 
ao máximo dE: violência c::_om. 9 -~~ssinato 
de trabalhadores. AproveitãmOS como éxem
plo o que foi constatado, em agosto de 1988, 
nas destilarias d,e . CaGho~ir.a~_ Rio l;»dlhante, 
MR-Maracaju,_ situadas no J;:stadp. dê. Mato 
Gros~odoSpi. ::~·,-:,_.,--~·c·.~:. :_,-_.;._: 

-uma Comissão form?t_da pela Confederação 
Nacional dos Trabalh~dores.na t\gricultura
CONTAG, as Federa'çõeS,·d~ Tfa,bal~à<to'res 
na Agricultura e os Sindicatos de Trabalha
dores Rurais de -Minas Gerais _e MaiO Giosso 
do Sul e pela 'Cori'líssãO Pastoral da Terra de 
Minas Gerais_ e_ Seryiço p-as_tqral de MigranteS, 
constatou a existênda de tra&àlhadores nírnls 
allciados, por "gãtOs"; (erilpie~t€iros'dê~mão
de-obra) dos Estados de Minas Gerais, P.clraná, 
São Paulo, Piauí, Ceará, Bahia, além de tndíos 
dos povos_Terena,-auarahi; CaiMs, vivendo 
em precárias condições de vida: confinadoS 
em alojamentos, sem Contato algum com a 
sociedade, situados no melO doS canaviais 
sem as mínimas condições de higiene, saúde, 
transporte, alimentação, etc. Anexo de n9 12. 

Finalmente, associada à n_ão_·concretização 
da reforma agrária e às c:::aract~rístiça._s dos 
conflitos de terra, vem a impuntdade como 
outra grande causa da própria continuidade 
dos conflitos e da violência neles embutida. 
ESses três fatores _somados faz-nos conduir 
que a situação dos trabalhadores rurais, espe
cialmente, a escalada de violência que experi-

m~ntam antingindo suas famílias, seus líderes 
e s_e_us alia._do_s, nã_o é ca$.ual. Se as suas bases 
e~tâ() na manutenção da injusta estrutura 
agrária_e· nas políticas-governamentais "que es~ 
timulam a concentração da propriedade da 
terra, a impunldade impulsiona o seu agrava
mentO. Raramente as_ violências são apuradas. 
Qu!IDdO são abertos os inquéritos, via de regra, 
são demoradas suas soluções e parciais. Pou
cos responsáveis sãO punidos- em definitivo. 
ProCessos se arrastam na Justiça, juízes n_ern 
sempre demonstram a isenção devida. Quan~ 
do, em situações qUe podem ser contadas 
nos dedos, a Jtfsti_ça chega a condenar man
dantes -ou criminosos,- é a vez da Polícia fazer 
prova de sua ineficiência: criminosos ··conti
nuam em liberdade, realizando novas_emprei
t.adas. Nesse particular, são comuns respostas 
de_autoridades confirmando ao· Moviinento 
Sindical de Trabalhadores Rurais que estão 
empenhadas na apuração dos fatos, mas o 
mesinO rlão acontece em relação aos resulta
dos que se resumiriam na puniçãO severa aos 
respmlsáveís pOr qualquer atentado à vidá do 
trabalhador. 

OS d.àdos, a seguir, situam de proa ma!)eira 
f!laíS geral, a gravidade; dos pfO_blern.:!is que 
acabamos de expor. 

O Movimento Sindical de Trabalhadores 
Rurais, denunciou nos anos de 1985_~téjunho 
de 1989; cerca de 202-assassin:atos,·a maioria, 
destes, ProvocadOs pela resistência dos traba
lhadores na posse da terra; outros pela atua
·çao síndicà/ e casos ocorridos_ naS~afeas_ de 
aSsalariados. Ao todo, 17 /!deres sindicais e 
5 advogtJdos foram violentamente assãssina
, dos, dentre estes, 7 dirigentes em 88 e, neste 
anq mais 4 _ compa'nheirOS perderam suas 
vidas lutando na defeSa doS trabalhadOres. Os 
Estados do Pará, JY\aranhãÕ e Acre de5tac:am-
se corpo os ~a~ violentos. · 

_, NOS últimos trêS ailos a-CONTAG, ~tai11])éfn; 
-denunciou casos âe conflitos pela POSSe com 
o-corrência de violêncías coritra tráDãlhãdofes. 
rurais e suas lideranças, pi"aticadaS por latifun
diários, grileiros, pistoleiros-e/Ou a própria polí
cia: militar. 

Esses números; no entanto, não expressam 
totalmente a realidade, já que pelas dificul

dades de acesso e pela própria pressão exer
cida pelos grileiros e latifundiários, muitas _das 
violências sequer chegam ao .conhecimento 
das nossas federações_ e sindiç:a_tos, ou por 

· outra, são denunciadas nos Estados por nos
sas próprias entidades sindicais, não chegan
do aos registras da CONT AG. 

Não ficam, entretanto, sem noSso coimeci
mento e acompanhamento dã.dos produzidos 
por outros grupos ou entidades que militam 
no campo e que procUram, corno aliados, 
conbibuir para a organização e defesa dos 
direitos dos trabalhadores, a exemplo da Co
missão Pastoral da Terra- CPT; Anistia ln ter
nacional, Ass_ociação Brasileira de Reformã 
Agrárla, Campanha Nacional pela Reform~ 
Agrária, entre outros. 
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CONCLUSÕES o -pequeno produtor rural, assegurando-lhe, 
prioritariamente, e em condições adequadas 

É voz corrente, e muitos documentos de às suas caracterfsticas s6do-econômicas, cul-
entidades e setores ligados aos problemas ru- turais e técnicas 05 recursos do Estado, ou 
rais atestam, que a realidade dos trabalhado.- articulados por este, para o estímulo direto 
res rurais não pode continuar como está. O ou indfreto à atividade agropecuária. Quanto 
Plano Nacional de Reforma Agrária, lançado à lei agrária aceitar que uma grande proprie-
em 1985, contendo metas predsas, ano a ano, dade rura1 seja insuceptível de desapropriação 
de sua execução, constitui um desses doeu- na presente conjuntura depende fundamen-
mentos que reconhece a gravidade da proble- taJmente de que esta se sobressaia por carac-
mática no campo. Destacamos que, em se teristicasdeprodutividade,degraudeaprovei~ 
tratando de um plano de Governo, ele repre~ tamento da área cultivada, de respeito às rela~. 
senta mais que um documento, na medida ções de trabalho determinadas e de respeito 
em que explicita compromissos com a Nação ao meio ambiente que lhe assegurem a condi· 
brasileira e, principalmente, com os trabalha~ ção de uma empresa bem estruturada econô· 
dores rurais, tanto pelo seu conteúdo quanto mica e socialmente. Se não for'assim, COI'J"eoose 
a sua forma de_ lançamento, pelo Excelentfs- 0 risco de continuar mantendo 0 campo no 
simo Presidente da República, no Congress_o Brasil a décadas do desenvolvimento alcan-
Nadonal da Oass.e Trabalhadora Rural, reali- çado pelo meio wbano. 
zado em maio de 1985, em Brasma, Dtstrito 
Federal. Chainamos ·a atenção para o fato de que 

o não-cumprimento das metas expostas· --jáhávinteecincoanosexistenaleioconceito 
no referido Plano e as conseqüências geradas, de "empresa rural", com estabelecirnento de 
dentre elas, o aumento de conflitos pela terra números quanto à produtividade ~ aproveita-
e a continuidade da violência no campo, nos mente quantitativo de área, entre outras defini-
obriga, neste momento, a continuar insistindo. ções, que deve servir de parâmetro mínimo 
como uma das principais soluções, pela con- ~~~=·~tua! discussão sobre "propriedade pro· 
cretização da reforma agrária, com a redistri~ 
buição de terra e dos recursos e medidas de Adotar, na lei agrária que se elabora, parâ~ 
apoio à agricultura, o que redundaria, com metros técnicos, para a "propriedade produ-
efeito, a curto, médio e longo prazos. na parali- tiva", menos exigentes que aqueles constantes 
sação do êxodo rwaJ forçado e do processo para a "empresa rural" do Estatuto_ da Terra, 
de inchação das cidades; na garantia de novos seria fazer §;érias concessões à especulação 
empregos e abastecimento- do mercado in· imobiliária, à ineficiência produtiva e à concen-
temo~ tração fundiária em detrimento do futuro de 

Medidas mais rápidas, entretanto, por força centenas de milhares de trabalhadores rurais 
da reaJidade a que se expõem os trabalhadores sem terra em condições de subemprego e 
rurais deverão ser tomadas, conforme muitas desemprego. 
vezes reivindicadas pelo Movimento Sindical É 0 que tínhe:mos a expor. 
de Trabalhadores Rurais: utilização da desa~ ~itc;t_obrigado. 
propriação por interesse social como único 
instrumento para consecução da reforma 
agrária, com abandono imediato dos meca
nismos do acordo e, especialmente, da com~ 
pra de terra; desapropriação imediata de todas 
as áreas de contlitos pela posse da terra; defini
ção de providências claras de combate à vio
lência no campo que possibilite ao conjunto 
dos policiais estaduais e federais a condução 
isenta dos inquéritos que apuram os crimes 
na área rural, identificando os reats criminos_os 
e, especialmente, os seus mandantes. Com~ 
pletando essas medidas faz-se necessária, 
também, a adoção de uma politica agricola 
adequada aos interesses dos pequenos agri· 
cultores, espedaJmente quando se sabe por 
dados oficiais que as pequenas propriedades, 
entendidas aquelas com menos de cemhect.a
res e cujas áreas correspondem a apenas 21% 
do total de estabelecimentos existentes, res
pondem por uma expressiva participação agri
cola do Pals, aJém do que a pequena produção 
rural é responsável por 70% da população 
economicamente ativa da área rural e por 20% 
da força de trabalho nacional. 

Fmalmente, gostaríamos de extemar nossa 
preocupação em relação aos anteprojetos de 
lei agrícola e de lei agrária que estão trami~ 
tando no Congresso Nacional. Naquela, advo
~mos que haja UIJla política especial para 

ANEXOS 

Dois conjuntos de documentos acompa
nham esta exposição. O primeiro conjunto, 
conforme visto, exemplifica cada uma das ca
racterfsticas que arrolamos em referência aos 
conflitos pela posse e uso da terra, muito em
bora o normal seja a presença de várias carac· 
terísticaS nUm mesmo conflito. O segundo 
conjunto é apresentado em complemento às 
catacterlsticas descritas e ao quadro geral da 
realidade dos trabalhadores rurais. Em ambos 
os casos trata-se de uma amostragem, mes· 
mo qüe a conSideremos extensa às finaJidades 
da exposição em apreço. 

O SR DEPOENTE (Aloisio Carneiro) -
Bom, desejamos saber se o Sr. Relator está 
satisfeito. Apenas citamos alguns exemplos 
que podem facilitar as perguntas. 

O SR PRESIDENTE (Odacir Soares)- V. 
S• acha que teria algum fato a ressaltar nas 
conclusões, ou poderia passar às perguntas? 

O SR. DEPOENTE (Aloisio Carneiro)- Po
deria passar às perguntas e no decorrer das 
respostas ... 

oSJi:PRESIDENTE (Odacir Soares) -En
tão, tem a palavra ao Sr. Relator, Senador Leite 

- Chaves. 

O SR RElATOR (Leite Chaves) -Sr. Presl· 
dente, Sr. Aloisio Camelro, a Comissão e o 
Senado dão~se por satisfeitos com a sua pre
sença. 

V. s~ procurou trazer uma visão abrangente 
sobre essa questão dos conflitos vivenciados 
pela sua organização. 

Mostrou~se zelos_o, fez um trabalho, não s.e 
limitou à improvisação, o que de antemão já 
mostra um retrato da seriedade com que V. 
s~ procura dirigir a sua organização. 

Houve razões para que esta Comissão se 
constituísse, que eram os conflitos pennanen
tes. Mas a iniciativa foi nossa, porque, como 
Procurador-Geral da Justiça Militar, depois da~ 
quele caso de Rubens Paixa, recebi multas 
cartas da Europa, de todas as dasses denun
ciando crimes no setor rural. 

Mas eles não eram denunciados, apenas. 
Era o País também alertado através daquelas 
cartas de que outras mortes haveriam de ocor· 
rer com prazo determinado, como de fato 
ocorriam. 

Fizemos a Constituição e tivemos uma 
grande preocupação de dar urna grande disci· 
plina à terra. Crera que alguma coisa melho· 
rou; mas a lei, agora, tem que ser delineada 
de seu particular para os casos setoriais a se
rem resolvidos. 

Na Constituição que nós criamos, instituí· 
mos a proteção ao direito dos indlos, o res-
peito às reservas, mas não tivemos o mesmo 
procedimento para os seringueiros, que, por 
séculos, por anos seguidos, viviam nos ~rin
gais, e não tinham urna proteção. De uns anos 
a essa parte é que começaram a surgir os 
_conflitos. 

Não sei se não seria mais correto que tivés
semos tido uma disciplina jurídica diversifi· 
cada para o do País. Ora, se desde o descobri~ 
menta do Brasil, dfz V. Ext, que começou a 
exploração da terra e o regime é que nao fto
resceu, como adotar,-depois da Constituição. 
os mesmos comportamentos, as mesmas 
práticas para a Amazônia, em grande parte 
intocada? Por que não dar uma nova disci
plina? 

Mas isso é objeto de considerações gerais. 
Quero Jirriitar-me a algumas perguntas a 

V.S• . 
Em-que estados, em que regiõeS do País 

os conflitos são mais graves, são mais violen· 
tos e Carecem de uma interfênc!a mais efi
ciente do Estado? Quer dizet, quais são _os 
estados e as regiões em que esses conflitos 
são mais constantes, mais ocorrentes e q~re
cem de uma providência m.ais enérgíca, mais 
eficiente do estado, do Governo? 

O SR DEPOENTE (Aloisio Carneiro) -
Pois não, Senador. 

Primeiro, gostaríamos de fazer wn comen· 
tário a respeito de sua primeira falação. 

. No ent~ndimento da CONTAG parecê-me 
que não é a solução o Legislativo produzir 
legislações ou leis que viessem a conter a vio
lêilda. No nosso entendimento, temos leis su
ficientes para conter essa violência. O que faJ. 
ta, na verdade, é compromisso tanto do Judi· 
ciárfo, como da Policia para punir, com as 
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leis que já existem-, esses crimes que já aconte~ 
ceram. 

Por outro lado, não seria também Isto que 
iria resolver os conflitos agrários no Brasil. No 
nosso entendimento, o que resolveria os con
flitos agrários no Brasil e a violência conse
qüente disso seria exatamente a aplicação de 
um plano nacional de reforma agrária, que 
venha atender as necessidades daqueles Qlle 
querem terra para trabalhar e, conseqüente
mente, jogar áQua na fervura naquelas áreas 
onde existem cOnOitos, porque, na medida em 
que elas são desapropriadas, como mostrou 
na prática isso, esses conflitos desapareceram 
a essas familias estão produzindo e vivendo 
muito bem. 

Então, no nosso entendimento, cabe ao 
Executivo incrementer esse plano nadonaJ de 
reforma agrária, que, nosso entender, foi poú
co e, dOOse pouco, quase nada aplicado. Ape
nas 1 O% desse plano, até agora, aplicou-se, 
quando estamos quase no final do Governo 
que se propôs a ass~ntar a um milhão e qua-
trocent~ famílias. ' _ 

Respondendo a sua pergunta concreta, hoje 
temos violência no Brasil inteiro. Por incrivel 
que pareça, até no Sul do Pais, nos Estados 
de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pàrariá, 
onde se supõe que a propriedade da terra 
esta definida, há violência, mas não tanto 
quanto no resto do Brasil. 

. E os estados que estão colocados nesse 
documentos como os mais violentos são o 
Maranhão, o Pará e o ACre.-São- esses trê's 
estados que consideramos, ultimamente, que 
têm mostrado um grau maior de violência, 
com assassinatos cru-éis. 

O SR. RELATOR (Lefte Chaves)- Quando 
o Diretor-Geral da Polícia Federal depôs -
ele foi o Ldtimo depoente - e deu conheci· 
mento à Casa de que há organizações de pres
tação_ de serviços, a exemplo do que ocorre 
com entidades que prestam serviços à prote
ção de bancos, com a finalidade de proteção 
de fazendas, isto é, atê _Certo pcinto oiQani
zações de pistoleiros com a finalidade de repti
mir, de proteger, mediante paga. V. S• tem 
conhecimento dessas entidades? Existe isso? 

O SR. ALOiSIO CARNEIRO-Já re<:ebe
mos denúncia de trabalhadores em que os 
fazendeiros contratam o. que eles _chamam de 
"guardas" da fazenda, que na verdade não 
são guardas coisíssima alguma, são, realmen
te, jagunços, que têm contrato de trabalho 
para matar lideranças ou limpar a área de al
guns pOsseiros que existam em supostas pro
priedades -deles. E se tem, inclusive, informa· 
ção- de que,no~ Estados do Pará e de Mato 
GrosSo estava se desligando da polícia e que 
já tinham mão-de-obra qualificada para esse 
fim e se_empregavam com esses fazendeiros, 
ou com esses grileiros, ou esses grupos eco
nôrnicos, porque já têm um passado, ou seja, 
o fato do cara ter convivido com a polícia 
o fazia uma mão-de-obra para o fim qu~ o 
fazendeiro queria, talvez qualificada. 

Isso soubemOS de trabalhadores que de
nunciaram que havia fazendas utilizando esse 
tipo de milícias privadas. 

O SR. RELATOR (Lefte Chaves)- O Se
nhor cUsse_"_müícias privadas'? 

O SR. ALOÍSIO CARNEIRO-Milícias pri· 
vadas. 

O SR. RELATOR (Leite Ch.Ves)- Há tem
pos foi criada e depois formalizada essa orga· 
nização- chamada União Democrática Rura
lista- UDR. Erri quétem consistido a atuação 
desse organismo no· País, hoje? 

O SR. ALOisiO CARNEIRO -A entidade, 
_em $i, apenas facilitou um pouco a coorde
nação da luta. da ganância dos proprietários 
dos latifún9ios, porque, na verdad.e, a violência 
já existia antes da UDR. Essa UDR é uma for
ma, apenas, de, como entidade, organizar uma 
Categoria. Mas a violência no campo, os la_ti
fundiários foram sempre os mesmos. E ela 
já existia, apenas não estava organizada, enfim. 

Mas ela teve atuação~ indiretarnente, em vá· 
rios assassinatos que aconteceram p;o_ campo. 
Não diria até a UDR, em si, mas gente perten
cente à própria diretoria da UDR está envolvida 
hoje em crimes contra posseiros, em crimes 
contra liderança sindic;ais, çpmo acontece v no 
Pará, como aconteceu em outros estados on
de, diretor da UDR, pessOalmente, comandou 
b assaSsinato de trabalhadores. 

Ehtao, nao se pode dizer que a entidade 
em si esteja participando desses crimes, mas 
os componentes dessa entidade foram os 
mesmos que durante todo o tempo da violên
da_ mataram, assassinaram trabalhadores e li
deranças sindicais neste País. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) - V. S• 
.acha que as vastas regiões do Oeste inexplo
rado ainda poderiam ser uma alternativa válida 
para diminuir esses conflitos? Ou as desapro
priações devem ocorreronde existam os ex
cessos populacionais rurais. 

O SR. ALOÍSIO CARNEIRO-A reforma 
- -agrária que a Conia9-pfecÔniza, que a Contag 
defende é urna reforma a9"rária maSSiva, que 
pegue a maior massa de trabaJhadores sem 
terra possível e uma reforma agrária imediata. 
E para isso o PNRA levantou milhões de hecta~ 
res de terra rlõ Brasil inteiro que seriam passi
veis de desapropriação e seriam _áreas alta· 
mente produtivas. _ 

Não defendemos uma reforma ag(ária que 
pegue os trabalhadores de Uina região e os 
jogue em outra região, em que ele não tenha 
a menor condição, além da qualidade do solo, 
não tenha, também, as condições dos centros 
consumidores. Defendemos a reforma agrária 
principalmente levando em consideração os 
centros consumidores para onde os trabalha
c!qres possam escoar a sua produção, e levan
do em consideração, também, os s~los férteis. 

NãO tem muito sentido se_ fazer o _que se 
fez no passado, (Ji.J.ãrido se pegava trabalha
dores do Nordeste e do Sul e se levãva para 
o Norte, naquele processo de colonização que, 
na verdade, não deu certo. Não deu certo por 
quê? Porque eles ficavam distantes do centros 

consumidores, não havia a menor infra-es
trutura para os trabalhadores sobreviverem 
naquela região e deixaram _os colonizadores 
entregues à maJâria, entregues a outros tipos 
de doenças e aconteceu que mais da metade 
dos companheiros que conseguiram escapar 
das doenças, que não morreram, teve que se 
(etirar, que abandonar áreas, por conta, inclu
sive, das condições de produção que não lhes 
deram. 

Por isso, entendemos que um processo de 
-reforma agrária, além de levar em conta toda , 
essa questão do solo fértil, da área de escoa
mento da produção dos centros consumido
res tem, também, que ter embutida uma polí
tica agrícola que garanta essa produção ·dos 
trabalhadores. Não tem sentido e é inclusive 
em cima disso que a UDR, hoje, tenta desmo
rallzar o processo de reforma agrária, mos
trando alguns dos projetas de assentamento 

- em que os trabalhadores não tiveram_ esse 
apoio do Governo, nãq tiveram condições de 
produzir, e_ fizeram verdadeiros fllmes docu
mentários, em cima daquilo ém que .o Gover-_ 
no não deu essa resposta aos trabalhadores. 
e isso _é uma propaganda contra a reforma 
agrária. Na verdade, essa documentação que 
a UDR utiliza para fazer a propaganda contra 
a reforma agrária não é verdadeira, porque 
onde (oram levados em _consideração esses 
pontos que levantei aqui, os trabalhadores, na 
segunda safra, estavam; com oJJtro nível de 
vida, estavam em outra condição ~conõmica, 
com a sua fami1ia alimentada._ E podemos pr_p
var, hoje, aJguns dess_es ass_entameok:>s que 
deram certo, nos_ quais h_bli"lle apoio comple
mentar _ao processo _de reforma_agrária. 

O SR. RELATOR (Leite Caaves) -A Con
tag, que dispõe de relativa assistência técnica, 
te.rta condições, ou está elaborando_algum do
cumento de crítica ao atual estágio da reforma 
agrária?-0 sr: disse qUe o plano é Váliao; mas 
que ele não tem sido corretamente aplicado. 
E isso- é- úma ·coisã. Sobre o qUe a- Conta"g 
propõe medidas de forma· objetiv.:l?' ' 

O SR. ALOfSIO CARNEIRO- Em primeiro 
lugar, a Contag entende que faJta ainda um 
instrumental jurídico. Se em outrq _setor soda! 
houve alguns avanços, na questão agrária a 
Constituição, infelizmente, foi muito ruim pai-a 
os trabalhadores. E estamos hoje c_om um 
projeto - inclusive já o apreSentamos na Co
missão de Agricultura - de lei agrária, que 
complementa o- texto conStitucional no que 
é preciso para a desapropriação, e por outro 
lado, também já apresentamos um projeto de 
lei agrícola que, no nosso entendimento, é 
o que CO!'J1pleta o processo d~ reforma agrária. 

Há-_o Primeiro instrumental, que é a desapro
priação, ou _seja, a aquisição de áreas, e em 
segundo lugar uma lei agrícola, mas uma lei 
agricola vo]:tada para o interesse do pequeno 
produtor. O público médio da refórma agrária 
não ·pode ser colocado no mesmo nível de 
um produtor que já é proprietário, qüe jã vem 
num processo de produção. Ele está come
çando do zero, às vezes são bóias-frias, gente 
que não tem a mínima condição.de ser consi~ 
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derada como produtora. Então, eles têm que 
ter um tratamento especiallzado. 

E isso significa o Procera que é um recurso 
que hoje tem uma aplicação bem diferenciada 
do empréstimo agrário, de um modo geral, 
enfim, do processo e, por outro lado, os pri~ 
meiros passos, que seriam a questão do as~ 
sentamento em si, o mínimo de infra~estrutura 
-essa lei estamos acompanhando no Con
gresso. Ela foi entregue na Comissão de Agri
cuJtura e nela mostramos, claramente, que 
tem que haver essas preocupações para que 
a reforma agrária dê certo. 

O SR. RELATOR .(Leite Chaves) -Na Co· 
missão de Agricultura da Câmara ou do Se
nado? 

O SR. ALOfSIO CARNEIRO -Já foi entre
gue na Comissão de Agricultura da Câmara. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves)- E V. S• 
desjgnaram determinado grupo para acompa
nhar o andamento desse projeto? 

O SR. ALOÍSIO CARNEIRO -Há alguns 
parlamentares que no decorrer da discUssão 
na Constituinte já vinham defendendo uma 
lei agrária mais clara, uma poUtica agr'ícola 
também mais justa para o pequeno produtor, 
que o estão acompanhando. Agora, vale sa
lientar que quando se coloca que se precisa 
de um instrumental jurídico que dê respaldo 
ao desencadeamento desse processo, tam
bém temos que, por outro lado, deixar muito 
claro que se não existe uma política do Gover
no com esse interesse, não interessa se ter 
leis, porque temos já uma política definida pa
ra a questão do Procera, por exemplo, mas 
faltam recursos para TDA. No orÇamento da 
União não foi sequer contemplando um volu
me de IDA que desse condições para o Incra 
ou o Mirad tocar o processo de desapropria
ção. 

Foi retirado todo o recurso que haviêl para 
o Procera, e em decorrência disso o Mirad, 
hoje, não tem condição de responder ao volu
me de demanda que exis'te dos projetas eJabo
fados pelos produtores em áreas de assenta

. dos, e na medida em que não existem esses 
recur5os, os produtores não têm condição de 
produzir, passa o tempo do plantio, passa o 

· tempo da safra e aí ele corre o risco, inclusive, 
de ter que abandonar aquela área, porque ele 
não vai ter condição de produzir, ele vai ter 
que sobreviver. E aí vai se tomar assalariado 
de aiQW1S fazendeiros da região, por falta _des
sa política deflhida para o apoio à sua pro
dução. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves) -Mas ao 
que me consta a TDA é um titulo destinado 
à desapropriação. Então, não me fiz entender 
nesse caso. O pequeno lavrador depende de 
TDA para produzir? 

O SR. ALOÍSIO CÃRNEIRO- EÜ quis dizer 
que s6 o instrumental jurídico se temos uma 
lei complementar para despropriação, mas fal
ta TDA, esse processo não vai à frente. Se 
temos uma lei de política agrícola bem defi· 
nida para o pequeno e para apoio às áreas 
de assentamento da reforma agrária, mas não 

tem o recurso, não há sentido. Estou querendo 
rrióstrãi qUe Urila coisa depende da· outra. Es
tamos conscientes de que se conseguimos 
avançar no texto constitucional ou numa lei 
complementar que dê um instrumental jurí
dico para o futuro, se esse Governo não faz, 
o outro Governo que vier pode ser que tenha 
o compromisso de fazer. Para nós, o que faltou 
principalmente na aplicação desse palno na
cional de reforma agrária não foi falta de ins
trumental jurídico, Não foi lei, ma~ realmente 
uma decisão politica do Governo. 

Em conseqUência aiS-so,- pâdenios notar 
que toda vez que o Mirad, desçie que foi criado, 
começava a deslanchar o processo,. retirava 
o Ministro, entrava outro, passava seis meses 
parado. Quando estava começando a engre
nar u~a equipe para deslanchar o plano, reti
rava~se aquele ministro e colocavã:-se outro. 
E~Ss1m foram cinco. Até agora estamos com 
um processo em que se aplicou apenas 10% 
da meta a que se propôs. 

O SR RELATÓR (Leite Chaves)- O siste
ma de desapropriação, _entãO, tem sido um 
sistema válido~ V. S• considera que deve am
pliar esse process_o __ ou acha que não tem sido 
desvantagem essas desapropriações com re

distribuição? 

O SR. ALOfsiO CARNEIRO - Gostaria de 
fazer um comentário depois passar para o 
niei.i aSSessor Zeke Beze_ que pega mais essa 
questão técnlca. Não corys_ideramos que as 
desapropriações foram satisfatórias. Em pri
meiro lugar, um plano nacional de reforma 
agrária, quando se coloca como tal, tem o 
objetivo claro de adquirir terras para serem 
distribuídas com quem não as tem. Se formos 
dar uma olhada hoje, talvez mais de 60% das 
áreas desapropriadas foram para resolver con
flitos já existentes, ou seja, não foram para 
cblocar sem-terra, foi para resolver um conflito 
em área de posseiros que já existia. 

Por outro lado, se foi assentado 10% da 
meta, da quantidade de famílias que se pro
põe, cOnseqüeritemeilte não-fOi- desapropria
da tanta área, ou seja, foram desapropriadas 
talvez um pouco mais de 10% da quantidade 
de hectares a que o plano se propunha, mas 
houvervárfosproblemas. TemOs quase meta~ 
de dessas áreas que não estão com imissão 
de posse pelo Incra, ou está em disputa na 
justiça, ou (alta imissãÇi de posse. Do total 
de áreas desapropriadas, que são cerca de 
7 milhões de hectareS. talvez 60% estejam 
imitidos na posse. O resto está, ou com de
-manda na justiça, ou falta o próprio Incra fazer. 
a imissão na posse ou faltou TDA Uma das 
coisas aconteceu. Então não consideramos, 
de maneirã -nerihuma que a quantidade de 
área afé agora desapropriada foi suficiente. 
Absolutamente não. 

Gostaria agofá, com a pellilissão da Presf~ 
âência, que o Zeke Beze completasse essa 
questão. 

O SR PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Concedo a palavra a S. 8' 

O SR. ZEKE BEZE-Com respeito ao pro
~esso de desapropriação, valeria a pena lem-

brar que ele enVolve. obviamente, os Três Po
deres: O Legislativo na questão de definir os 
critérios>er.p que a desapropriação é aplicada. 
Nesse momento estamos vivendo p~ríodq da 

. discUS-são da lei agrária. Na verdade é umêl 
. ~;ediscussão,.porque jâ existia _uma l~i agrária, 
a Constituinte alertou alguns conceitos funda· 
mentais que constavam nessa lei, então foi 
necessário elaborar uma nova lei agrária que 

, vai definir os limites da desapropriação. Existe 
.~st,e limite concreto hoje. Enquanto essa lei 
agrária nãá estiver proinulgada, faltam os ele
mentos necessário_s para atuaç:ão mais deci
dida do Poder Executivo nas desapropriações. 

Um outro aspecto·que vale a pena lembrar 
é que a desapropriação é ato do Presidente 
da República, mas a imissão de posse do imó
vel, ou seja, a destinação em definitivo da área 
para efeito de reform.a agrária depende_de sen~ 
tençajudiciária. Efetivan:tente, o qu_e tem ocor
rido nesses últimos. anos é uma grande dificul~ 
d{lde nesse setor\ Tantq é que a Constituinte 
·estabeleceu a nécessidade de uma lei comple
mentar que estabeleça rito sumário na ques· 

. tão da imissão de posse. Então, podemos ~e
. sumir o problema da desapropriação hoje nes
ses três aspectos. QLier· diZer, no ·aspectO Le

·gislativo, porque faltam elementos legais para 
""O"rientar o Poder Executivo na aplicação_ das 
desapropriações, como, por exemplo, deter
minar o que é propriedade produtiva, quem 
cumpre função sociaJ, quem não cumpre. Tu
do Iss-o coridiciona, por exemplo, o processo 

·de vistoria dos imóveis. Enquanto não houver 
essa Ie~ as viSto!l.:is 'flcam_ prejudica.das, por

-que faltam elemerltos para julgamento con
:creto da situação dÓ imóvel. Depende c:ioJudi· 
"ciário, no aspeéto da lei complementar que 
defina ritos mals ráj,idOs para pOder haver 

. imissão de posse. E na questão do Executivo, 
está, efetivamente, a mobilização dos recursos 
operacionais para a reforma agrária. 

Há muitó tempO' a Contag vem levantando 
as dificuldades e a falta de aparelhamento do 
Incra para executar essa reforma a·grâria, tanto 
a nível de pessoal, ·como a nível de re-cursos 
e a nível de metodologia, sem contar influên
cias administrativas das diferentes administra
ções do Incra, do Mirad, que procuram estabe
lecer orientações diferentes para certa· desa-
propriação. _ _ -, _ _ _ 

Recentemente ganhou muito impUlso no 
Poder Executivo; ilci Mirad, posteriormente no 
Incra, a i~éia da negóciação prévia preceden
do a desapropriação, negociação em que se 
acertam o valor da desaparpriação e o prazo 
de resgate do título da dívida agrária. 

Pudemos acompanhar os acordos que pre
cederam diversas tles·apropriãÇões, onde o 
prazo de resgate do '!Jtulo da dívida .agrária 
ficou reduzido par~. u_m periodo de 3" a 5 anos, 
"quando a legislação 'permite até 20 anos o 
prazo de resgate d~S§ie processo. 

Outra coisa que vale a pena mencionar é 
que essas desapropriações têm-se concentra

~ª<? a partir de um- certo tempo fundamen
talmente na Região !'f9rte do País. Existe uma 
Concentração de desapropriação a nível de 
área principa1mente na Região Norte, no Mar a-
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nhãO, no Pará, e para não haver uma confusão, 
e não pela questão exclusivamente do confl(to, 
porque tem sido mais fácil negociar áreas nes
sa região, obviamente porque o valor da ter_ra 
é menor e o interesse do proprietário em ser 
desapropriado, ainda mais num momento em 
que o preçO da terra vinha caindo, a TOA era 
corrigida monetariamente, a corre_ç!o mon~
táría plena e mais uma taxa de juros, qUe -equi-
vale à da poupança, então passou a ser vanta
gem para diversos fazendeiros promovere~, 
aceitarem a desapropriação. 

Este é só um quadro geral de como·é que 
a questão da desapropriação vem-se _encon
trando hoje; ela depende de atitudes hoje nes
ses Três Poderes: tanto na parte da prolon
gação definitiva da lei.._ a questão de definir 
o rito para tramitação desse Processo na jUsti
ça que seja mais rápido e-o problema da con
dução administrativa do processo de reforma 
agrária. - · · 

O SR. ALOfSIO CARNEIRO-Eu queria 
apenas, aproveitando a resposta à su<:~ pergun
ta, discordar ele uma colocação: a emissão 
de Posse não depende de lei nenhum11:. A legis
lação atual já permite a imissão de posse ime~ 
diata com depósito no valor do preço do ca
dastro do imóvel. Feito ess_e_depósito, após 
o decreto, o Incra entra com ação de desapro
priação, a imissão é imediata. Ela não depende 
de lei nenhuma. A Constituição fala aqui em 
~ lei complementar para estabelecer um 
procedimento contraditório ·especial sumário 
para o processo judicial geral da desapropria
ção, (Jue hoje se lo~aliza muito mais na ques
tão preço realmente. HoJe, segundo a legisla
ção atual, o processo- de desapropriação, o 
desapropriado s6 pode discutir o preço. Isso 
já como decorrência da jurisprudência dos tt}
bunais superiores. Quanto à imissão, entre· 
tanto, é imediata. · 

. O SR. PRESIDENTE (Odaclr Soares}~ 
T~m a pala~a o nobre Relator. 

Pecu1aÇãÇ. Ó J,rqprio propri~tário, às vezes, 
tem interesse na desapropriação, porque rece
be valor expressivo para áreas_ que nem sem
pre tem final!dade agrícola. Se ela não foi aln
da, ou n~ tem sido ouvida e o Ministro fris 
Rezende é até um homem muitO 'Ciemocrático 
e sensível a isso- não seria o caso de, através 
digamos, dos sindicatos rurais ou da Contag 

-Fiaver co"rno condiüon dessa Um QPinamento, 
quer dizer, uma opinião, um parecer dos pró-
prtos 6rQãO~ q~e repres,entam a classe a quem 
se dest;inarn as t~rras? 

O SR ALOfS!O CARNEIRO- A~ Contag, 
tem acompanhado .as reivindicações dos tra~ 
balhadores nas áreas de conflito. E levam em 
consideração, evidentemente, a informaçao 
do sindicato e dos próprios trabalhadores que 
vivem naquela área. Logicamente, quando ela 
é sOlicitada pelos trabalhadores, eles que con
vivem com a terra e sabem qual a terra que 
é prodútiva _ou não, dificilmente será desapro
priada uma área em:que o solo não $eja fértil. 
Os trabalhadores que lá vivem sabem muito 
bem_ o que querem.. . 

Temos de atentar_ para outra coisa: na me
dida em .que, como c.oloçou o Zeke, que ulti~ 
mamentf: tem se concentrado muito as desa
propriações de áreas no Norte. Isto levando 
em consiQeração que as terras nem sempre 
são tão férteis, são mais baratas, e como ela 
é negociada num processo de negociação 
prévia _à d,esapropriação faalita essa desapro
priação. Ne.ste .s!'!ntido temos recebido denún
cia de trabalhadores de Mato Grosso do Sul 
concretaffi~nt~ rio: PróPriq Pará •. -~nde aigu
mas áreas têm sido desapropriadas e_os traba
lh9dores, quando vão ser selecionados para 
o asseritaménto, têm-S_e- ieéusado a aceitar 
o assentamento, porque não têm cámo pro~ 
duzir, espedalmente no Mato GroSso do Sul 
e no Mato Grósso. Nesse processo, a Contag 

-- não tem Siao cOnvidada pala opinar. A Contag 
não tem· PartiCiPado da escolha nessa _área . 
Norrnalrilérite, · cju"ando ela é solicitada para 
participar dé úffiã _aeSaptopriaçãO, ê feita uma 
vistoria peló órgão executor, Que no caso é 
o Mirad ou o Incra. ESsa comisSão de técnícos 
é que vai dizer sobre as condições de fertili
dade do solo; as condições de Rrodução. Nem 
sempre_ Sã'o' elevadas em consideração as 
questões- meramente técnicas. Às vezes, há 
envolvimento de interesses económicos: 

O SR. RElATOR (Leite thaves) -A Confug 
tem sido" solicitada peló Mirad, hoje, pelo Mi
nistro da Agricultura, a opinar sobre a viabili
dade e conveniência ãgrícola das áreas desaw 
prcpriadas. Quero éci>licar melhor o Sr., para 
uz:n pfocesso de reforma agrária, na pequeria 
propriedade, a terra tem de ser fértiL Lem
bro--me de que há anos .quando os próprios 
latifúndios carravieiros. nordestinos estayarp O SR. RELATOR (Leite Chaves)- Gostaria 
exangues, eles conseguiram, inclusive, qu.,e d~_ dar uma sugestão. Não sef!a _o Caso de 
fossem desapropriadas as terras e mais safr;as, a· ptópria Contag,· atrãvés do Congresso, con~ 
quer dizer, mais improdutivas por preços exa- seguir uma lei _que tome obrigatória a sua au
gerados com que se mantiveram no latifúndio. diência prévia nos casos de desapropriação, 
Entregaram aquelas áreas e _ainda delas_ se para evitar__ especulações como essa? _Estou 
valeram para mostrar que era inviável a refor- dandQ apenas uma sugestão. Se a_ desapro· 
ma agrária, porque, naq,uelas terras, por mais priação, é destinada à reforma agrária, ao pe
de 300 anos, nunca se produziu nada. Então, queno agricultor, se temos conhecimento de 
na mão do lavrador não. podiam produzir. que muitos fazendeiros ou donos de terra, ho-

Eles tiraram proveito.-e ainda desmoraliza- se, üSam influência pará que haja desapro-
ram o processo. _ priação e recebam pela terra um preço que 

Quero saber o seguinte: a Cohlag- élinda te~'!'~ , jamais o mercado lhe daria - e depois o ao
reivindicado direitos. É 6bvia a reivindicaçãO. vern:o· não tem nem o· que faZer co"m essa 
Quando houver uma desapropriação, quer di- terra-, não seria o caso de V. s~. assessorado_ 
zer, ela se habilita para ver se há viabilidade como está, conseguir estudar um projeto de 
~ não, porque do contrário está havendo es-- lei emendando_ e~sa própria lei que permita. 

a desapropriação, para que a <:ondição da de~ 
sapropriaç.ão seja feita corri a préviã á.Udição 
e concordânci~ da Contag? O qúe V. s~ pensa 
disso? · 

O SR. ALOISIO CARNEIRO -Ê importante. 
É bom se ressaltar que o Estatuto da Terra, 
no seu contexto, contempla já ur:n pouco· des
sa sua preocupação, quando ele exige as cha
madas comissões agrárias optantes no pro~ 
cesso. Dessas comissões agrárias participam 
os té_cnicos do lncraa mas também represen
tantes dos trabalhadores, através das federa
ções ou dos sindicatos dos municípios. 

Jn[elizmente, quando aconteceu de o Presi
dente Samey jogar nos peitos dos trabalha
dores o 2.363, que mudava totalmente os con
ceitos do que é propriedade produtiva, do que 
é área que cumpre ou não função social, enfim 
mudava totalmente o Estatuto da Terra·; a-s 
federações, junto com a Contag, se sentiram 
no direito de não participar mais dessa comis
são, tendo em vista que os princípios -do Esta~ 
tuto da Terra, que dava poderes a essa comis
são para opinar por áreas desapropriadas ou 
não, desapareceram. Então, nós nos retiramos 
dessa comissão, tendo em vista que os crité
rios seriam de acordo com o 2363. A partir 
daí as áreas que foram desapropriadas nós 
acompanhamos apenas por informação dos 
trabalhadores, dos posseiros ou dos sindicatos 
se elas serviam ou não. Temos questionado 
a1gumas, mas nem sempre tem sido levada 
em consideração a argumentação da Contag. 

O SR. RELATOR (Leite Chaves}- Por isso 
é que penso qu_e é urgente_ e salutar a obtenção 
de uma lei que tome obrigatória essa córisulta, 
esse opinamento. No Brasil; em 1'959,' tOdo 
o País toda a América Latina, estava ein igual 
situação. O Brasil tinha inClusive aquele pro
blema das Ugas CamponeSas, sobre o· qual 
eu gostaria de um pronunciamento seu, para 
saber como ficaram. Houve urri País, .. _Cuba, 
i[ue -Partiu' para a Solução revolucioli.ária. Em 
Cuba, hoje, não há famintOs,-nãO há'nl_ise_rá
vels, não há analfabetos. Em hospitais cubá
nós, há Jeitos eSpei"andb. operários. Aqür há 
filas humilhantes de trabalhadores .e_ de pes
soas do povo· que não encontram um hospital. 

Então, o Brasil não conseguiu, pelo seu ta
manho, pela sua forma de liderança, pela quie
tude de seus trabalhadores, nem encaminhar 
as condições históricas para Isso. A nossa saí
-da foi uma saída democrática com a nova 
constituição, que tem defeitos mas que tem 
também grandes virtudes, se nós conseguir
mos c()mplementá~la. Essa Constituição; pos
so assegurar a V. 8', embora dependente de 
leis ordinárias_ e complementares, é uma gran
de alternativa. O País, nesse setor, está muito 
melhor dO que estava durante o regime militar 

- ou mesmo em 64. - -

Mas organismos como o de V. S•, se for~m 
bem sérios e se assessorarem bem, podem 
ter uma participação ativa, porque V. St' têm 
que exlQir pela lei com mujta veemência aquilo 
que ninguém conseguiu aqui pelas armas. 
Outros países se libertaram de outra forma. 
A lei ordinária não liberta ninguém, ela canse-
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gue . .melhorias. S6 as revoluções conseguem 
melhorias profundas, radicais, porque há uma 
coisa muito interessante que até autores como 
Osvaldo Trigueiro diz.ero: "nunca um homem 
se volta contra a sua classe ou contra a sua 
situação". Até mesmo o trabalhador, quando 
é eleito e vem para cá, tem um comporta~ 
mento diferente: Ele vê que não é só realmente 
a opintão dele e vai-se acomodando. Penso 
que os órgãos têm que ser bem atuantes e 
os líderes bem honestos, muito dignos. Muitas 
vezes, o homem tem a vocação política, a qua
lificação política, mas ele não tem a qualifi
cação técnica. Este tem que ser assessorado 
pelo pessoal adequado e ficar permanente
mente nessa reivindicação. O direito não se 
obtém, se exige. Mas não tem que se exigi-lo 
mal-educadamente. Quando _uma organiza
ção como a de V. 5' existe no PaíS, ela tem 
condições, hoje, de exigir grande parte de pre~ 
sença, grandes nessas leis complementares. 
Eu penso que, nesse setor da desapropriação, 
V. St' poderão, e nós seremos gjmpáticos a 
isso, votando uma lei, depois de tudo pronto 
perguntar os trabalhadores rurais, a quem s.e 
tá bem locaJizada? Para que não esteja haven~ 
do essa especulação, sobre a qual nem o Mi
nistro, às vezes, sabe. São interesses que se 
agrupam - V. 5' sabe como isso ocorre no 
Pais- e vão favorecer até O-dono de latinfún
dio, que vende aquilo numa especulação e 
compra outra terra para fazer a mesma coisa. 
Então, essa é a minha sugestão. 

Tenho uma outra pergunta. V. S• sabe que, 
num país de pequeno mercado interno como 
este onde o povo subconsome, se V. ~t quiser 
triplicar a "produção nacional ~agríc91~. ~asta 
elevar os financiamentos. Se se _eleva os finan
ciamentos no País, a produção trip"licâ, "qua
druplica, e ninguém pode comprar porque 
não há pa$f aquisitivo. O Governo, através 
dos seus .é{rgãos, financia igualmente tanto o 
grande c;ómo o pequeno, sem discriminação. 
Há, a·p'ieu ver, o interesse nadonal de que 
seja prestigiada a produção daquele que vive 
na terra, que produz. Dei uma sugestão ao 
Ministro- fris Rezende, que foi aceita, de que 
na questão de financlafnento, sobretudo na 
de compras, primeiro se comprasse ·a pi"oduto 
daqyeles que diretamente estão envolvidos na 
prod~ão e não daqueles que moram na cida
de e e, através de terceiros, exploram a fa
zend e são os seus grandes beneficiário~ 
ben ficiários dos fmanciameritos, beneficiá~ 
rio das vantagens concedidas pelos estímu
loti de crédito e, além do mais, beneficiários 
da valorização do imóvel. Não seria também 
outra prática? Coexiste isso em algum setor?
Em alguma região, ao invés de se comprar 
primeiro dos grandes, dos que produzem e 
podem esperar, há uma preferência de com
pra_e preço por aqueles que vivem diretamente 
envolvidos na produção? N6s já estaríamos 
estimulando a permanência, a possibilidade 
do sujeito viver da própria terra. O que V. S• 
pensa sobre isso? V. S• tem alguma experiên
cia a esse respeito? 

O SR. ALOÍSIO CARNEIRO - Primeiro, 
desculpe-me discordar um pouco do seu ra-

ciocínio .. Penso que o Governo não. deve se 
preocupar em aumentar a produção se não 
há quem conSliínã. No meu entendimento, 
6 processo de reforma agrária, se for levado 
a efeito, vai tanto aumentar a produçáo, como 
aumentar o consumo, tendo em vista que vai 
melhorar o poder aquisitivo dos trabalhadores. 
Nós temos hoje cerca de 12 milhões de trab~
lhadores assalariados, sem terra, que não pro

_duzem e que vivem em situação realmente 
terrível. Esse trabalhador não tem o menor 
poder de consumo, porque não te_m emprego, 
porque não trabalha. Nós temos uma grande 
migração do campo para a cidade. Ao vir essa 
l_eva de trabalhadores do campo para a cidade, 
estes se tornam favelados, desempregados e 
vão perdendo cada vez mais o seu poder de 
consumo. Na medida em que existe um pro
cesso de refOrma agrária sério e que coloca 
o homem na terra e evita a migração, nós 
vamos aumentar a produção, mas também 
vamos aumentar o poder de consumo, o po~ 
der da população de se alimentar desde quan
do eles estão trabalhando na roça. Vamos tam
bém aumentar, inclusive, o consumo de insu
mos do produto industrializado, que por outro 
lado, indiretamente, vai gerar emprego nas 
grandes cidades, nos grandes centros indus
triais. Esse é o primeiro princípio que defendo. 

Por outro lado, essa questã_o que o Sr. colo~ 
cã com- relação à produçãO, cOnsumo e de~ 
manda da produção, com relação a_ armaze
nagem e venda etc,_ Isso depende também 
de uma política agricÕ!a, que, inclusive, na 
nossa pi-oposta, está embutida em alguns 
principiaS desta ordem, tanto do ponto de vista 
de armazenagem, como do ponto de vista de 
colocar nos grandes centros consumidores, 
mas depende de toda uma política:, de estru
tura criada pelo Governo para isso. Nós vive
mos num país capitalista, onde as pessoas 
lutam_ pelo seu lucro individ~al. Isso ai seria 
mais uin processo de cooperativismo, onde 
envolvesse a questao da produção do peque
no; Essa é uma questão que a gente também 
se preocupa· com ela. O movimento sindical, 
a Contag as federações, os sindicatos têm um 
objetivo, que s:Ao as questões políticas dos 
trabalhadores, até a desapropriação etc. 

Com relação a produção e a melhoria eco
nómica do trabalhador já envolve um pouco 
a questão do cooperativismo e aí ri6s -depen

. demos de ter também um apoio do Governo 
e um estímulo para isso. Isso é fundamental 
na medida _em que tivermos qUe deslanchar 
um processo de reforma agrária, n6s temos 
que nos preocupar com essa parte da produ
ção e do consumo. 

O SR. LEITE CHAVES -A última pergunta. 
A Contag dispõem do número de pessoas 

ou de famílias que estão a espera de terras 
ou de uma oportunidade para comprá-la ou 
adquiri-la? 

O SR. ALOÍSIO CARNEIRO - A C:ontag 
trabalha com dados oficiais e nem sempre 
esses dados são corretos. Nós trabalhamos 
com dados do Incra, trabalhamos com dado 
do IBGE e, hoje, a Contag joga com I O mi-

_ lhões de trabalhadores sem terra, esperando 
por um pedaço de terra no Brasil. 

O SR LEITE CHAVES- De farri:ílias? 

O SR. ALOfsJo CARNEIRo - De família, 
10 milhões de famflias. Esse dado tanto -ê tra
balhado pela Contag, como pelos Próprios 
companheiros do movimento sem terra, peJa 
CPT. Ele varia entre 1 O a 12 milhões de famí
lias que hoje estão à espera de um pedaço 
de terra para trabalhar. Envolvendo desde o 
minifúndio Emprodutivo, ou seja, em: que o 
assalariado tem uma área insuficiente para sua 
sobrevivência até o trabalhador: assalariado 
temporário. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares):....: Eu. 
passo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROdNIO - Gostaria 
de parabenizar mais uma vez a Comissão por 
ter trazido aqui o Sr. Aloisio Carneiro, Presi
dente da Contag. Praticamente o Senador Lei
te Chaves já esgotou todo repert6rio de per
guntas. 

Assjsti atentamente a félla de V. S• GoStaria 
que v. s• explicasse: quais foram as localidade 
onde o resuhado foi mais expressivo de assen- · 
tamento? 

O SR. ALOÍSIO CARNEIRO - Nós não. te
nos assim um levantamento minucioso e as 

condições de ___ ~~~a. um desses ass~l"\ta;do!), 
porque me parece que nem o próprio Mirad 
tem condições de dar isto com mui~, segu
rança, essas informações não são tão _conná
vels. Mas pelo que conhecemos de visita, as
sentamentos de prática, da convivência nossa, 
nós podemos citar. Vale ressaltar também que 
depende um pouco do Ministro que estava 
na época, do pr6prlo Incra, do Estado, o trab_a~ 
lho que ele fazia, o compromisso que ele tinha. 
Podemos citar aqui, por exemplo, o· Estado 
da Bahia que tem alguns assentamentos que 
deram certo, quando na época estava' lá o 
José Carlos Arruda, que era uma pessoa que 
tinha um certo compromisso. Podemos citar 
o Estado do Ceará, quando esteve Já d Edison 
Te6filo, que teve um trabalho mais vOhado 
de apoio aos assentamentos e se virOu para 
buscar recursos, desenvolveu também um tra
balho comunitário, a comunidade assumindo 
algumas tarefas, seja levanndo recúrM, e a 
própria comunidade se organizou para hielhor 
aplicar aquele recurso superar algumas. difi
culdades que tinha de estrada. de casas, ·etc. 
E esses assentamentos deram certo. Pelo que 
conheço, eu gostaria de ficar com (1:' Bahia 
e __ o Ceará, onde conheço alguns assentamen
tos de perto e tenho informação de ootros 
estados, dado pelos pr6prios companheiros, 
como é o caso de Santa Calarina. Alguns as
sentamentos estão produzindo muito hem no 
Paraná. Agora, evidentemente, onde _q próprio 
Incra não tem compromisso nenhum, 116s já 
temos uma falta de compromisso m~i9r que 
é a do Presidente da República, onde tern to
das as dificuldades de recurso do Pro cera,_ de 
crédito de habilitação, de crédito de -~ifnen
tação, etc, e não tem um compromis59 maior 
dO Incra. Isso, realmente, provoca uma difii::ul-
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dade maior. Existem algUns aSsentamentos, 
até nesses Estados, que eu estou citando, que 
não tiveram essa mesma sorte de contar com 
esses primeiros recursos, com essas primeiras 
iniciativas, para que eles se tomassem produ
tivos. 

O SR. CARLOS PAlRocfNIO - Uma se
gunda questão é uma observação pessoal mi
nha. Lá no norte do País. está se verificando 
o maior índice de desapropriação para assen
tamentos. Nós tivemos alguns exemplos. Eu 
conheço pessoaJmente o Núcleo Colonial B_f:r
nardoSayão, no Estado de Tocantins e, poste
riormente, o Presidente Médict assentou nas 
Agrovilas de Altamira, vários colonos, e nós 
percebemos que, com o. passar do tempo, 
todos aqueles assentados acabaram por ven
der suas propriedades, e elas se transforma
ram f)oje, evidentemente, em lati(úndios. Pare
ce-me que em Santa Catarina o critério que 
se usa é não emitir ó titulo de, propriedade 
para o assentado. Eu acho que isso -é um 
defeito. Se o· sujeito não quer trabalhar, ele 
abandona a terra, dá para outro. Tenho obser
vado que muitos assentados quando detém 
o título de propriedade da terra 'acabam por 
vender aquele título e aí se. fonna novamente 
um latifúndio. 

O que V. S' tem a dizer a esse respeito? 

O SR. ALOisiO CARNEJRO-Bom, primeiro 
vale ressaltar que está mais ou menos dentro 
daquela linha que eu estava discorrendo no 
início. Essas áreas de colonização, principal
mente, no Norte, a maioria dos companheiros 
que lá foram assentados abandonaram suas 
terras por falta de condição de nelas produzir. 
Essas áreas eles venderam e se tomaram hoje 
latifúndio novamente, mas por fa1ta, realmen
te, de apoio. 

Quanto a essa outra questão que V.~ colo
ca, sou favorável também que não seja emitido 
um título definitivo Jogo de imediato, que ele 
tenha um período que não possa ser nego
ciado. Como está arraigado na gente, a ques
tão do individualismo, o capitalismo leva a 
gente a isso. Quando se vai assentar, a pri
me~ra coisa que alguns companheiros se 
preocupam é com o título da terra. Em vez 
de se preocUpar com os meios de produção, 
ele se preocupa com o documento da terra, 
porque está na gente, está no íntimo da gente. 
Inclusive, no projeto de lei complementar que 
a Contrag apresenta, colocamos como condi
ção que só a partir de dez anos, se não me 
engano, é que ele pode ter o título definitivo 
e pode ser negociado. Até dez anos ele não 
pode vender aquele título, nllo pode negociar 
aquela áreã. 

O SR. CARLOS PAlROCfNIO- Eu sou 
defensor dessa tese. 

O SR. ALOfSIO CARNEIRO - Eu gostafia 
s6 que o Zeke Beze, o assessor que ajudou 
a elaborar esse projeto, colocass_e algúma coi
sa sobre isso. 

O SR. ZEKE BEZE - É só um comple
mento, se me pennitir. Essa discussão é relati
vamente antiga, esse problema da evasão dos~ 

assentados. Quer dizer, a partir de certo tem
po, principalmente em projetas- de coloniza
ção, existem projetas em que esse índice atin
giu números bastante elevados. 

Eu góstaria de lembrar que a questão do 
título é um componente que pode ajudar a 
evitar essa evasão. Agora não é o elemento 
fundamental porque, como sabem, titulaS pro
visório~ são negociados também, podem ser 
negociados. Então o fundamenta] é associar 
essa política dos títulos temporários a uma 
política efetiva de apoio, que falta hoje, que 
é o ·principal, que justifica a evasão desses 
assentamentos: principalmente mecüdas de 
política agríco(?, especializadas para atender 
pequenos produtores, que a Contag procura 
enfatizar bastante. Se_ não eles terminam, de 
certa forma, simplificãndo um pouco a di seus-

-~o em tomo da questão, cliando ilusão em 
torno de algumas questões que, por si só, 
não poderiam resolver o problema. A questão 
do_título provisório permite amadurecer me
lhor a exploração. Agora, outras medidas são 
fundamentais para que não continue havendo 
evasão. Em resumo, o título apenas, em cará
ter provisório, não resolverá por si só o proble
ma, mas ajuda, sem dúvida, a resolvê-lo.lnclu

. sive, criil condições contratuais para que a 
pessoa permaneça na área, atingin-do certos 
níveis de produção e de produtividade. Agora, 

_Q_funr;lamental é realmente constituir aquela 
estrut~.t~:a __ .cle_ apoio que hoje fa1ta, e que é o 
maior responsável pelo íncüce de evasão nos 
assentamentos. 

O SR:·CARLOS PAlROdNIO - Recente
mente, o Coi-tgresSo Nacion"al houve por bem 
acatar Mensagem do Presidente da República 
e extinguiu o Mirad, reativou o Incra que, na 
realidade, não eStá bem reativado ainda, por
que nós não sabemos quem é o Presidente 
do Incra. Acho que é o próprio_ Ministro que 
ocupa este cargo. o que que v. s• tem ªdizer 
sobre a extinção do Mirad e a reativação do 
Incra? Qu_al é o órgão que seria mais atuante 
e toaiS ágil para resolver este problema de 
reforma agrária? 

O .SR. ALOfSIO CARNEIRO - A posição 
da Contag foi sempre achar que a existência 
do Incra e a criaçao do Mirad não tinha muito 
sentido. A criação do Mirad como um Minis-
. tério específico, ligado ao Presidente da Repú
blica, do ponto _de vista político, tinha até mais 
poder do que o Incra, ele seria o executor 
da Reforma Agrária. Parece-me que os dois, 
de certa forma, não andavam muito bem. Mas, 
por outro lado, se não existisse o Mirad e com 
o retomo do Incra hoje, com todas as condi
ções_ de autarquias, com recurso próprio e 
reaparelhado com pe~soal para executar refor
ma agrária, também dá no mesmo. Não há 

. .sentido_a extinção do Mir~d, o retorno ao Incra 
e o Incra há séculos do jeito que está. É neces
sário que se reaparelhe o Incra tanto do ponto 
de vista orçamentário como do ponto de vista 
pessoal. O importarite de tudo isto é que no 
inéU enteriâiinento mida dísso atrapalharia o 
processo de reforma agrária, nada isso impe
diria estarmos hoje com I milhão e 400 mil-

familias assentadas, como propunham essas 
metas iniciais. Foi uma Comissão que traba
lhou nesta elaboração do PNRA que entendeu 
que, naquele momento, existiam condições 
técnicas do ponto de vista do Incra, do Mirad, 
para executar este plano. o que faltou, na verw 
daçle, foi o compromisso político do Presi
dente da República, que a1ém de torpedear 
sempre, tirando Ministro e c-olocando Ministro, 
tirando recursos, esvaziando recursos do Pro
cera. Esvaziando recurso do TDA. impediu 
quem estava lá de deslanchar este processo. 
Por muito que o Ministro quisesse fazer a refor
ma agrária, se ele não contasse com o apoio 
do Presidente_ da República, na verdade, ele . 
não teria a menor condição de executar ne
nhuma tarefa, se lhe tiraram todas as condi
ções tanto econômica como de pessoal para 
fazer isto. 

O SR..CARLOS PAlROCÍNIO- Penso que 
o Incra está bem aparelhado, tem funcionários 
competentes, é_ um órgão que já_ atuou neste 
setor durante muitos anos. O CongressO agiu 
bem e o Pre_sldente da República também. 
Concordo e acho que faltou dar instrument_os 
para que o Incra pudesse, efetivamente, de 
sempenhar o seu papel. 

Estou -satisfeito e ·parabenizo rOais uma vez 
pela presença de V. S' aqui. 

O SR. ALOfSIO CARNEIRO-- Eu gostaria 
só de ressaltar que o Congresso aQiu muito 
bem. Inclusive, corliou cOm o apoio não s6 
da Contag, mas Com a· Associação dos Servi
dores do Mirad, com a principal derrubada 
do2363, não só no que diz respeito ao retomo 
do Incra mas, principalmente, no desvfo que 
ele colocou com relação ao estatuto da terra. 
Foi rriuito boa a resposta que o Congresso 
deu ao Presidente Sarriey. -

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Pa
ra as suas perguntas, tem a palavra o Senador 
Severo Gomes. - · 

O SR. SEVERO QOMES - Sr. "Priesidente, 
Sr. Aloísio Carneiro, em primeiro lugar, quero 
apresentar as minhas desculpas porte r chega
do tarde e ter que sair cedo, porque estamos 
aqui com um problema de engavetamento 
de Comissões. Ternos uma aqui ao iado, ·ande 
curiosamente tínhamos o mesmo Relator que 
é o Sen&dor Leite Chaves, e iSto nos dificulta. 

Mas a minha questão ao Sr. Aloísio Carneiro 
é a seguinte; li _o seu trabalho aqui durante 
os debates e nele há referência a um grande 
número de crimes ocorridos, em virtude de 
conflitos, assassinatos, espancamentos, e 
imagino até que não seja uma relação exaus
tiva, seja mais exempliflcativa. Mas a minha 
indagaçãO é a seguinte: poderia o Sr. infonnar 
se sabe quantos desses criminosos foram pro
cessados e condenados? 

O SR. A_LOfSIO CARNEIRO -Senador, eu 
gostaria só de complementar a V. Ex" quando 
disse que tinha um número exaustivo de as
sassinatos e de crimes. CólõCamos muito cla
ro no texto. Inclusive, este número apresen
tado no documento não espelha a realidade 
de hoje porque a maioria desses crimes não 
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chegam a Contag, a maioria destes crimes -
não chegam ao slndicato do município, à fede
ração e à própria Contag. - --

Nós sabemos que a realidade é muito mais 
do que esta. Mas todos esses crimes, que de· 
nunciamos al, estamos passando à Comissão 
os anexos, com relatório que foi feito e que 
foi colocado no texto. Nós trabaJhamos com 
números pficíais da própria Contag, ou seja, 
denunciados pelos sindicatos, peJas federa
ções e não trabalhamos com números que 
são divulgados pela imprensa ou qualquer ou
tro tipo de infoirnação sem apresentar ~s pro
vas posteriores. Mas com relação à sua per· 
gunta, conhecemos raríssimos Pistoleiros que 
foram para a cadeia e que depois, não se sabe 
como, na grande maioria deles, saíram da ca
deia misteriosamente e_ sem rünguém saber 
o porquê. Agora não conhecemos ainda, por 
incrível que pareça, e eu pelo menos não lem
bro, a não ser qUe outros companheiros sai
bam, um mandante que esteja na cadeia, 
cumprindo por aquilo que ele fez. O pistoleiro, 
consideramos uma mão-de-obra. EJe pode 
ser utilizado por outros mandantes, e não tem 
muito sentido se prender o pistoleiro se não 
se prender o mandante. Para a gente, o impor
tante era o mandante e, realmetne, não conhe
cemos nenhum desses com provas, com pró· 
cesso concluido na Justiça, com prisão pre· 
ventiva e que e.steja hoje cumprindo pena. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João 
Menezes. 

O SR. JOÃO MENEZES-Nobre Sr :Aialsio 
Carneiro, o Sr. é o Presidente da Confederãção 
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, e 
este é um órgão dos trabalhadores. Ele tem 
alguma ligação com o ·mundo oficial ou é 
uma associação independente? 

O SR. ALOfSIO CARNEIRO - Nós somos 
uma entidade sindical de grau superior. A Con· 
tag tem no seu CÇ>flselho Deliberativo, no seu 
Conselho de Representantes, 22 Federações 
de trabalhadores nos estados, 3.150 sindica
tos de trabalhadores rurais no Brasil inteiro_ 
e representa mais de doze milhões na cate
goria de trabalhadores rurals, dos quais mais 
de sete milhões ou quase oito 'milhões são 
associados nos sindicatos de trabalhadores 
rurais. É uma entidade reconhedda pelo Mi
nistério do Trabalho. 

O SR. JOÃO MENEZES- Quantos fÜncio· 
nârios tem aqui a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores da Agricultura? 

O SR. ALOfSIO CARNEIRO :..._ l'Íós somos 
muito pouco, somos cerca de 20 e poucoS 
funcionários para atender a este Brasil imenso. 
A demanda é muito grande, mas nós temos, 
aJém disso, as federações, que têm tainbém 
seu corpo de assessores. 

O SR. JOÃO MENEZES - Eu digo aqui 
na Confederação Nacional. 

O SR. ALOISIO CARNEIRO- Aqui nós te
mos 32, mais ou menos. 

O SR. JOÃO MENEZES - O. Sr., . como 
presjdente, não sabe bem quantos funcioná-
rios tem? -

O SR. ALO[SIO CARNEIRO - Nós temos 
funcionários ... Eu não sei até porque esta per
gunta de V. Ex" aqui... 

O SR. JOÃO MENEZEs ·- Se o Sr. sou
besse eu não estava lhe perguntando. 

O SR. ALOISIO CARNEIRO- Temos fun· 
cionárfos que trabalham diretamente aqui e 
temos funcionários que são contratados pela 
entidade, que _assessoram algumas federa
ções. Parece-ní:e que, ao todo, nós temos 35 
funcionários, 32 atuando aqui na· sede e 3 
nos Estados do Rio de Janeiro e de Pernam
buco. 

O SR. JOÁO MENEZES - E esses funcio
nários da Confederaç:á"o são todos remune
rados? 

O SR. ALOISIO CARNEIRO - Sõo todos 
remunerados. 

O SR. JOÃO MENEiES- Diretoria e todos 
são remunerados? 

O SR. ALoiSIO CARNEIRO - Sim. 

O SR. JOÃO .MENEZEs_·_ E qual é a renda 
da Confederação, do que ela usufrui, de onde 
vem o dinheiro para a Confederação funcio
nar? o sr. disse que são 3.150 sindicatos e 
22 federações filiadas e eu lhe pergunto, para 
a Federação o que que O Sr. conta aqui? 

o SR. ALOfsro CARNEIRO - Senador. a 
renda que a Contag tem é quando o proprie
táriO ou pequeno produtor paga o ITR, o Im
posto Territorial Rural. Ali nele vem embutido 
uma taxa chamada contribuição sindical, que, 
aliás, tem também na área urbana. A Contag 
vive quase que exclusivamente desta contri
buiÇão sindicãl, é a renda que a Contag dispõe. 

O SR. JOÃO MENEZES - Quanto é esta 
renda? 

O SR. ALOfSIO CARNEIRO- Eu não tenho 
assim de cabeça no momento, porque nós 
temos um departamento de contabilidade, 
mas não deve _ser _muita coisa do custeio da 
foJha de pagamento anual. Deve sobrar algu
ma coisa para viagensA para assessorarnento 
das própria~ federaçõ~s de outros Estados. 

O SR. JOÃO MENEZES ..... ."QUer dizer que 
o Sr~- Cóllõ Presidente, não sabe quanto é 
a rendã-da Confederação, qUanto arrecada, 
não é isto? -

O SR. ALO[SIO CARNEIRO - Posso não 
dar isto aqui agora, mas lhe garanto que a 
COntaS tiãbalha com recursos 9os trabalha
dores rurais, que a contribuição sindical vtm1 
dos trabalhadores rurais, temos um departa
mento de contabilidade, ela está toda escritu
rada e é prestada conta ao seu Conselho, ante
riofmente ao Ministério do Trabalho, e hoje 
náo--é mãis necessário"-éla está toda contabi
liZada em livros próprios, recolhemos todas 
as obrigações dos fwi.cionários-. Agora o valor, 
o volurrie de recurso do orçamento anual, eu, 
realmente, não tenho aqui. 

O SR. PRESID.EI'lTE (Oâacir Soáres)- V. 
8' pqderá depois informar à Comissão. 

O SR. ALOfSIO CARNEIRO -Se a Comis
sãO noS 59licitar isto, oficialniente, nós fome-
ceremos. 

O SR. JOÃO MENEZEs - Então, o Sr. 
não sabe quanto é o orçamento da ConJede
ração Nacional dos Trabalhadores na Agricul
tura, apesar de sef o seu Presídente. E estas 
viagens, o Sr. só trabalha aqui ou viaja pelo 
País todo? 

O SR.ALOfSIO CARNEIRO,-- Nós viajamos 
pelo país inteiro. Onde há necessidade de a 
Contag se fazer presente, esta atende às ne
cessidades dos trabalhador~$. Tanto assala
riãdos quanto da área de conflito. 

O SR. JOÃO MENEZES - E. aliás, são 
custeadas pela Contag. 

O SR.. ALOISIO CARNeiRO - Às viagens 
são Custeadas pela Contag! 

O SR. JOÃO MENEZES - Depois dessas 
primeiras_ iriforrnàções, eú iJostaria de falar so
bre esse problema agrário. Realmente, sou 
contrário a esse sjsterna de distribuição de 
lotes de terra. Não conheço muitos lugares 
da Bahia, mas alguns, eu conheço. Acho que 
isso não tem dado bom resultado. Essa com- . 
pra e venda deterré!;s tem sido ruim. Os resUlta
dos são muito precários. Se eu pudesse, tives
se alguma condição, eu reduziria esses assen
tamentos. Mas os que eu fiZesse, faria em con
dições de funcionamento porque não adianta 
nada você dar tetra para todo o mundo, aí, 
para quem vem e pede um lote de terra, leva 
e, disso, aí, 90% não usa. Não usa, porque, 
anteriormente, não tinha condições e atê não 
era lavrador, não era agricultor. Não há um 
exame antecipado desse fato, para que ele 
vá, mesmo, cuidar da terra Então, é essa per-· 
da eliornie que -eXISfri PorcjUe o Governo teria 
de ver no órgão bficial que fosse, e, também, 
as pessoas interessadas, as confederações. to
das deveriam contribuir para isso. Nao só o 
Governo. O Governo não pode fazer tudo. To
dos têm que contribuir. Tem de fazer a sua 
parte. Nós todos não podemos ficar pendu
rados no que o Governo dá. Nós todos temos 
que dar, de contribuir. Eu já visitei muitos luga
res de ocupações de terras, de assentamentos . 
e vi reSultados fant-ásticos. Por exemplo, ali 
pelo norte do Pará _vi a maior produção de 
arroz sequeiro, a melhor terra, lá, produziu isso. 

Mas as dificuldades são muito grandes. E 
aqueles que tinham certas condições se man
tiveram; produziram e tiveram bons resulta
dos. Os que só receberam terras, esses, a 
maioria não usou. Não usou e aconteceu o 
quê? O Gov-erno lêfn comprado enOrmes 
áreas de terra para serem distribuídas e redis
tribuídas, como já perguntou, aqui, o meu co
lega. E tem realmente, distribuído essas áreas 
de terra. E nessas áreas de terra o aproveita
mento é mínimo, daqueles. que recebem as 
terras. 

Então, ·eu acho que a reforma agrária deve 
ser o problema número um, hoje, no País. 
Mas uma reforma agrária, não para dar terras, 
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mas reforma agrária para produzir. Uma refor-
ma agrária para influir na produção·, dar resul
tados. E nisso, o Governo tería- de participar, 
talvez em menor escala, mas dando certo con
dicionamento, para que se pudeSse fazer as
sentamentos de grupos, em localidades que 
tivessem vida mais ou menos pr6príã. Porque 
se você não fizer isso, você· não assenta o 
homem fora da cidade. Ele _vem embora para 
a cidade. Sobretudo agora, depois da televi
sã~. Você vai l_á __ no cafundó deste País e vê 
que o homem de lá não tem nada, não tem 
um banheiro para tomar banho, mas tem a 
televisão e o rádio. Ele não fica, vem embpra, 
porque nesse assentamento não tem n~nhu
ma praça para namorar. Ele não fica. Vem 
embora. Não tem um campo de futebol para 
bater uma pelota, Já. Não fica. Vem embora. 
Essa é a realidade brasileira. Eu conheço de 
perto. Já estive Já. 

Então, eu acho que este ê um grande pro
blema. É preciso uma reforma agrária, mas 
uma reforma agrária qw;.seja pràdutiva. Me
nos órgãos dirigentes e mais 6rgãoS p'rodu
tores. 

A par disso, a reforma agrária tem servido 
no Brasil, hoje, com essa propaganda enorme, 
divulgação, com esses conflitos de terra em 
vários lugares. É o pistoleiro, é o dono da 
terra antiga, é o que ocupa a terra, agora, é 
padre metido no meio. Ehfiin, está uma confu
são geral. Eu acho que nós precisamos da 
reforma agrária. Eu sou defensor da reforma 
agrária. Acho que ela tem que ser a"plicada, 
mas tem que mudar os seus parâmetros. Eu 
defendo a mudança de parâmetros na reforma 
agrária. Que ela seja feita no sentido de, real
mente, amparar aquele que produz. t:Ião am
parar aquele que quer a terra, mas amparar 
aquele que vai para a terra produzir. 

Fato é o que eu acho que deveria ser, no 
nosso entender, um ponto capital. Eu sei que 
é até nUm falarmos nisso tudo perto de elei
ção. É um bocado ruim, mas é a realidade 
brasileira. E como eu tenho a felicidade ou 
a infelicidade de conhecer isso, eu sinto de 
perto, verifico de perto este problema. N6s 
não podemos fazer reforma agrária em grande 
extensão, se não temos nem saúde para isto, 
o que seria fundamental. EU vi peSsoas, famí-
6as assentadas, famílias com 10 ou 12 peS
soas, com grande produção e cada um já teve 
12, 14 vezes ma16ria. Não é nova a malária. 
É a mesma que ele tem, para buscar o Estado, 
porque cabe ao Estado dar assistência e não 
dá. Ele anda 48 horas para apanhar uma dose 
de remédio contra a _malária. 

Então, esses fatoS todos estão aí. Não é 
só o Governo que é culpado. Não é o Presi
dente que é o culpado. Nós todos somos cul
pados. Se queremos,- realmente, mL!dar, po
voar este Pais, n6S.-terriOS que- ineter isso na 
cabeça, pÓrque a responsabilidade, toda, é 
nossa. Cada wn ter'n que fazer a sua parte. 
Então, eu estou vendo, aqui, o seu depoimento_ 
e o acho inte(essante. É difícil falar em conflito 
de terra, mas a gente sabe, pelos jornais, que 
tudo é igual, mas eu queria esses detalhes. 

Estou vendo, aqui, a Contag tem 22 federa
ções, tem 3.150 sindicalizados. 

O SR. ALOfSIO CARNEIRO - Sindicatos 
rurais. 

O SR. JOÃO MENEZES - Sindicatos ru
rais. O senhor, naturalmente, não tem esses 
dados, aí. Eu gostaria de saber, o que essas 
22 federações fizeram, também. Onde elas 
se implantaram? E esses 3.150 sindicatos, on
de estão assentados? Se foram assentados 
ou se sãO somente sindicatOs-- para pagar a 
sua ~. porque eles devem pagar uma taxa. 
Eles devem pagar, porque se não pagarem, 
não vão votar. Para eleger o Presidente, eles 
não votam, porque não pagaram. O que eu 
vejo nesse mundo de meu Deus, do Brasil, 
que eu - gra'ças a Deus ou graças ao. Diabo 
-conheço. 

Então, eu a_cho que vocês que são da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores, podem 
colaborar. Podem, não. Devem. São obrigados 
a colaborar, como nós, também, somos. Ago
ra, colaborar efefivamente. Ver o caminho que 
se possa chegar a um denominador comum 
e melhorar esta situação no interior brasi1eiro. 
Vamos fazer a reforma agrária. Vamos. Mas 
vamos encontrar um caminho para a reforma 
agrária. E não pensar que é tudo, só o Governo 
que tem que dar. Nós, também, temos que 
dar trabalho, temos que dar assistência, temos 
que nos sacrificar, tudo isso, se não não conse
guimos. Mas eu vou esperar que o senhor 
mande para nós essas receitas da Confede
ração, ver quanto paga cada sindicalizado, ca
da homem desses filiados ao sindicato, quanto 
ele paga por mês. Essas fedeiaç-ões, também. 
Qual_ é o orçamento dessas federações e onde 
estão localizadas. -

Eu gostaria de ter esses dados para, oportu
namente, também, nesses estudos que fazem 
sobre a reforma agrária, se pudéssemos ver 
o que se faz preciso. O que se precisa mais 
dar para essas Confederações para elas, real
mente, entrarem na reforma agrária e não fica
rem s6 dirigindo. Elas têm que participar. 

Esse é o meu intuito e esta minha interven
ção foi apenas para dar o meu ponto de vista 
favoráve1 à reforma agrária, mudança no siste
ma _em -_que está a reforma agrária, e que tem 
que ter- a- J>articipaçâo de todos. E eu ficci 
aguardando o seu informativo 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Se
nador João Menezes, o Presidente da CON
TAG, evidentemente, vai remeter a estaCo
missão os dados que V. Ex'" está solicitando. 

O SR. ALOfSIO CARNEIRO- Eu gostaria 
só de fazer um comentário sobre o que S. 
Ex! falou, porque tem algumas coisas que eu 
voU -rer-que responder. - - - -

O SR. PRESIDEl'ITE- {Odacir Soares)·
Qllarito às informações referentes a sindica,tos 
rurais e às federações, natura1mente, ele, tam
bém, vai encaminhar, nobre Senador. Eu pedi
ria, apenas, que n6s nos circunscrevêssemos_ 
ao_tema objeto da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, porque vamos, já foi colocado, aqui, 
em reunião anterior, que a Comissão vai, opor
tunamente, se for o ca5C?• se achar convenlen-

te, Voltar a convocar, novamente, os mesmos 
depoentes, já numa segunda etapa, até para 
poder colher aspectos que sejam julgados por 
ela, pela Comissão, e pelo Relator, como im
portantes para a formulação final do docu
mento ou dos documentos, dos projetOs de 
lei, das medidas que a COni.issão_ achar por 
bem recomendar ao_ Plenário do Senado Fe
dero). 

Eu passo a palavra ao Presidente. Na reali
dade, V. Ex'" está pedindo informações que 
vão ser encaminhadas posteriormente e fez 
considerações que representam o seu ponto 
de vista. De modo que, de certa 'forma, não 
pertine, a esta~ Comissão, determinados tipos 
de inform.3ç6es, conforme V. Ex" muito bem 
frisou. 

O SR. ALOISIO CARNEIRO - Pois não, 
Sf. Presidente. Eu faria -só Um cciffieiÍtáiío ·a 
respeito dO que fáklu O Senadõr.EU,_ ãté; quan
do S. E:x;o solicitou o número de funcionários" 
que tem a Contãg~--fiqUei procurando nos do
cumentos, porque pensei que S. Ex'!' iria falar 
sobre o -número de assassinatos que havia 
acontecido no campo, tendo em vista que es
tamos depondo numa Comissão que está 
apurando esses fatos. 

Gostaria s6 de ler um trecho de wn dacu· 
menta nosso, onde esse número está mais 
claramente colocado e onde está demonstra
da a preocupação e a razão da nossa luta 
pela reforma agrária, que é exatamente para 
combater isso. Evidentemente, conhecemos 
o Congresso como um todo e sabemos que 
a correlação de forças no Congresso, hoje, 
totalmente desfavorável aos trabalhadores ru
rais, no que diz respeito a uma JeQfslação mais 
contundente, mais do interesse social. 

O SR. JOÃO 1'\Et'!EZES -V. S• está desin
formado. 

O SR. ALOÍSIO CARNEIRO -"-- Eu gostaria 
de ... 

O SR. JOÃO MENEZES - Não houve _um 
CõngresSo que tivesse tanta atenção com os 
trabalhadores rurais como este atual. V. s• está 
mal informado. Este número de assassinatos 
náo impressiona porque é uma conseqüência 
do estado em_ que vivemos. São todos culpa
dos. Não é s6 uma pessoa culpada. Nós todos 
somos culpados. V. 5' é culpado. Eü sou cUl-
pado. - - -

O SR. ALOISIO CARNEIRO- Eu nao. 

O SR. JOÃO MENEZES -V. S• é culpado 
também, porque V. s~ faz parte da Federação: 
v. s~ deveria tomar providências para que isso 
não acontecesse. 

O SR. ALOÍSIO CARNEIRO-Nós entende
mos, Sr. Senador, que há essa onda de violên
cia exatamente pela falta de um projeto de 
reforma agrária. 

O SR. JOÃO MENEZES- V. S• está come
çando errado. Eu não quis entrar em detalhes 
maiores, quis apenas ter essa informação para 
saber o que a Confederação tem, para poder 
saber o que V. s~ pode fazer. Para V. S• vir 
aqui dizer que há isso, que mata, que morre, 
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isso estou Vendo todos os dias nos jornais. 
Há mortes no Rio de Janeiro, há mortes em 
Brasília. há mortes em todo lugar. Não é só 
no campo. A violência está no País inteiro. 
Quando se abre jornais da Bahia, do Pará, 
do Acre, todos os dias há notícias de assas-
sinatos. 

O meu interesse é vermos que elementos 
nós temos para, em conjunto, tentarmos fazer 
algo. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - É 
este o objetivo da nossa CPI. _Como eu disse 
no infdo, o Senador João Menezes fez algu
mas considerações gerais e solicitou algumas 
informações que a Contag, evidentemente, vai 
encaminhar a nossa Comissão. 

Mas, voltando ao tema da nossa CP!, eu 
passo a palavra ao Deputado Vicente Bago. 

O SR. VICENTE BOGO -~Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, agradeço inicialmente pela 
permissão de me dirigir à Contag, que está 
sendo inquirida neste momento nesta Comis
são. Gostaria de cumprimentar a Comissão 
do senado que está fazendo esse levantamen
to, esse trabalho importante sobre a violência 
no campo. 

Gostaria de, inicialmente, fazer wna ponde
ração, retomando os fatos. Eu ouvi a Contag, 
expor, para poder indagar posteriormente. 

ComentOu-se- aqui que Um dos problemas 
da evasão dos sem-terra assentados seria o 
problema da falta de apoio da estrutura do 
Estado, do poder público, particularmente do 
Incra, ou do Governo, da diminuição das ver
bas destinadas para esse fim ou das "suces
sivas alterações nas direções do órgão respon
sáveJ, ou seja, do Incra ou do seu sucedâneo 
anterior. Nesse sentido, nós tivemos o Ibra, 
o Incra, o Meaf -- MinJstério Extraordinário 
de Assuntos Fundiários no outro Govemo.1i
vemos o Mira c!.. Extinguiram-se todos eles. Vol
tou- o Incra. Houve uma sucessão de altera
ções, sem contar os inúmeros ministros ou 
presjdentes que passaram por cada uma des
sas áreas. Assim, as politicas também de desa
propriaçilo, de assentamento ou de reforma 
agrária foram diferenciadas. Num primeiro 
momento houve as colonizações. Até hoje, al
gumas têm 60 anos, sem ter a sua emanci
pação ainda desde o infcio da sua autorização 
de realização. TIVemos, no perlodo do Gover
no João Batista Figueiredo, a propaganda da 
maior reforma agrária do mundo, com mais 
de um milhão de concessão de títulos, que, 

-na verdade, foi a chamada regu]arização fun
diária, quando se concedeu títulos a quem 
já estava de posse de áreas e assim sucessiva
mente. Hoje se discute. Há ulna certa paixão 
em tomo do tema da reforma agrária, como 
se ela fosse a desapropriação de áreas produ
tivas. Mas, não quero entrar nessa ctiscuss~o. 

Sô queria dizer isso, para colocar um dado 
que tenho informação e questionar a Contag. 
Qual seja, já faz 60 dias que o Incra foi recriado, 
corri a rejeição pelo Congresso, do Decret9 
n? 2363, de 20 de outubro do ano paSsado. 
E, até .o momento, ainda não foi nomeado 

o presidente do Incra, assim como no caso 
da Embrater, que ainda não tem a sua_nomeaM 
ção. Têm sido ventilados nomes para vir a 
ocupar o Incra, porque a aplicação de recurso 
depende muito de quem vai para lá, de quem 
cobi'denará essa política. _ 

O nome que me chega ao conhedmento 
recente, de que estaria s_endo cogitado para 
ser o presidente, por incticação do Presidente 
da República e com o aval de um colega Depu
tado, '~!'.~~~ empreiteiro no norte do Pais, é 
O do Sr. Adilson Peres, que, por sinal, é propde
táiiO dá-Empresa Adilson Peres Empreendi
mentos lmobiliádos de Brasília. Até o dia 2 
deste mês ainda havia anúncios nos jornais 
de vendas e comercialização de terras. Portan· 
to. estar-se-ia querendo colocar na Presidên
cia do Incra alguém que é proprietário na área 
de negócios imobiliários. Consta-ine também 
que teria sido este Sr. Adilson P'eres p4es.idente 
da Federação de Futebo]_de Brasília. Então, 
surpreende--me o fato de que, eventualmente, 
o Presidente do Incra venha a ser uma pess_oa 
que é proprietário de empresa_imob_iliária, ql!e 
atue na área" de-negócios e que tenha como 
passado a sua vinculação ao futebol. Não sei 
se aqui se trata de fazer um loteamento para 
treinamento de futebol de ~ea. Penso que 
não seria es~e o caso. 

Eu quelia saber o que a CONT AG pensa 
a respeito da notneação do futuro Presidente 
do INCRA? ~ ~· ~ 

O SR. PREsiDENTE (Odacir Soores)-Eu 
gostaria apenas de prestar um esclarecimento. 
O Ministro fris Rezende disse aqui no primeiro 
depoimento prestado perante esta Comissão 
que o_ Governo vai re<:riar o Ministério da Refor
ma Agrária. 

Passo a palavra ao Sr. Presidente da CON-
TAG: ~ ~ 

O SR. VICENTE BOGO - Eu não tinha 
essas informação. Obrigado. 

O SR. ALOfsiO 0\RNEIRO -Sr. DepUtado, 
com relação à preocupaçãO de V. El<'. que é tarr> 
bém uma preocupaçao da CONTAG, nós vive
mos no passado à época das colonizações, 
quando as imobiliárias particulares tiveram 
grande influência na questão da colonização. 
Houve realmente grandes negociatas. 

QUando foi cogitado o nome desse Sr., a 
quem não conheço pessoalmente e sobre o 
qual não tenho dados que desmereçam a sua 
dignididade, mas pelo vínculo comercial de 
S. S•., por ser proprietário de imobiliária, fico 
receoso de que o passado volte, um passado 
de grandes negociatas agrárias na questão de 
áreas de assentamento. Já me manifestei ofi
cialmente ao Presidente _da RepúbUca e ao · 
próprio Ministro da Agricultura através de telex, 
colocando a minha preocupação com relação 
ao nome q'ue teria sido indi_cado para a Presi
dência do INCRA. Que seja um nome que 
tenha wn perfil identificado com o deslanchar 
do processo de reforma agrária. Ql)ando ve
mos um nome que não tem víncliJo aJgum 
com a área, que não tem um passado que . 

demorisfre habilidade para esse setor ou con
vivência com ele, me preocupo não só com 
o andamento do plano de reforma agrária, 
porque"i.SsO âepende até de uma política mais 
geral do Presidente da República, que já de
monstrou que na prática não tem esse com
promisso, crias também com o desmorona~ 
menta do próprio INCRA, que futuramente 
servirá para que um Governo que tenha com
promisso utilize essa máquina de reforma 
agrária. 

O SR. VICEJ'riE BOGO - Eu só gostria 
de saber se a CONTAG tinha essa mesma 
informaçãO que teilho a respeito da cogitação 
do nome de S. _S,,, embora a agregação dá 
informação posterior que eu não dispunha. 

O SR. ALOISIO CARNEIRO - Twe a infor· 
mação por alto, não tive a informação oficial, 
de que seria recriado o MIRAD. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O 
Sr. ~nistrc;) disse isso_,.aqui na Comissão. 

O SR. ALOfsiO CARNEIRO - Correto. Re
cebi informações laD'lbérn_, por outro lado, de 
que essa idéia está praticamente fora de cogi
tação, tendo em vista o fato de que esse nome 
está sen~o de certa forma imposto pelo Palá
cio do Planalto, até para evitar a recriação de 
um novo Ministério para a área de reforma 
agrária. 

O SR PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Passo a palavra ao nobre Deputado Antonio 
Marangon. 

O SR. ANTONIO MARANGON -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, Sr. Presidente da CON~ 
TAG, faço parte da Comissão da Agricultura, 
do Estado do Rio Grande do Sul, e temos 
muito interesse, muita ligação com esse tema, 
que é a questão da violência no campo brasi
leiro, que, conforme os números que a própria 
CONTAG apresenta oficia1mente e por outras 
entidades, existem mais mortes ainda. É um 
problema seríísslmo. Não é um problema do 
passado, portanto. É um problema muito pl'é
sente. Gostaria de dar a minha contribuição 
na Comissão que o Congresso está realizando, 
muito_pertinente, porque o ~IJl.a ~ atual e exige 
reSpostas imedfatis, já que os conllitos ..au
mentam na proporção em que o dias passam. 

Na Coiistituinte, pela CONTAG e pelo Movi
mento dos SemMTerra em conjunto, foi levan
tado um corte, com 1 milhão e 200 mil assina
turas, nas emendas populares, onde se colo
cava claramente de que acima de 750 hecta
res, pelo congresso da Contag, o Movimento 
dos Sem-Terra fez um congresso que colo
cava o corte em 500 hectares, mas n6s pode
mos pegar 1 DOO hectares. Acima disso é que 
sedam áreas para hoje se fazer rea1mente uma 
reforma agrária no Pais, nwn primeiro mo
mento. 

Vou dar um dado que não é novidade, porM 
que está nos documentos oficiais, que se tivés
semos como·- parâmetro 1000 hectares no 
Pais, para que o Governo pudeSse realemente 
desapropriar para fins de reforma agrária, nós 
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atingiríamos àpenas 2% dos proprietários, que 
teriam em suas mãos 50% da área total do 
País. O conflito no campo está-se dai-Jdo por
que não há reaJmente wna condução da refor
ma agráría dentro dos parâmetros que podiam 
ser dados. Quer dizer, tira-se a paixão da dis
cussão. Eu cOloco essa contrib_ul_ção, porque 
o Coil.gresSo Nacional vai retomar esse assun

. to na lei complementar. Há uma proposta nos-
sana lei agrária de retomar esse corte de novo. 
Áreas consideradas para reforma agrária em 
diferentes Estados e regiões do País seriam 
acima de 500 ou de 750 ou de 1000 hectares, 
e aí nós tiramos essa discussão apaixonada, 
que está gerando esses conflitos todos e essas 
mortes. E a nossa contribuição aqui. 

A questão que foi levantada, do agricultor 
ficar ou não ficar na terra, a gente sabe que 
o conflito no campo - não se dé só pela 
posse da terra em si, mas pela permanência. 
E ai entraremoS -ein outro campo, que é a 
questão da política agrícola, sobre a qual este 
Congresso também terá que _se pronunciar. 
E temos muito receio de que a discussão ca
minhe levando em conta só a questão técnica 
e a questão económica, e o lado social fique 
de lado. Se caminharmos por' este lado, Sr. 
Presidente, o conllito no campo vai continuar 
mais acirrado, porque se exige uma política 
agrícola que contemple também o social. Que 
esses agricultores que estão querendo terra, 
tenham condlções de nela trabalhar, através 
de uma política agrícola que contemple, por
que ninguém sai da terra porque quer sair; 
e sai por que não tem condição de ficar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -
Nos depoimentos que nós colhemos aqui nes
ta Comissão P21rlamentar Já está-se tomandq_ 
corriqueiro se chegar a determinados parâme
tros quanto à problemática da ques~o agrária 
e quanto às causas dos conflitos no campo, 
quanto à violência no campo. Algumas suges
tões têm aparecido, têm surgido, mas nós hoje 
trabalhamos nesse setor condicionados pelas 
normas da Constituição. Esta e um-a: ie:alidade 
da qual não podemos nos afastar, até porque 
a própria ConStituição estabelece um prazo 
mínimo para que ela própria seja reformada, 
seja emendada. Apesar de haver, do ponto 
de vista jwídlco, vozeS que consideram que 
essa reformu1ação, essa reforma da Constl~ 

, tuição poderia ocorrer em momento anterior 
àquele estabelecido por ela mesma. Mas a 
Constituição, logo no seu preâmbu1o, estabe
lece o direito de propriedade, e mais na frente 
estabelece o conceito de propriedade produ~ 
tiva, estabelece o pressuposto da prévia e justa 
indenização em dinheiro, essas coisas que de
mandaram discussões multo _amplas durante 
os nossos trabalhos na Assembléia Nacional 
COnstituinte e que terminaram às vezes ilté 
com prejuízos para o estágio que já tínhamos 
atingido no País, um estágio muito mais avan
çado nesse setor, até com o próprio Estatuto_ 
da Terra que já tinha avançado mais do que 
avançamos no TextO Constitucional em certos 
~ectos. Mas o fato _é que nós temos uma . 
Constituição em vigor com normas que preci
sam, por exigência dela mesma, serem com-

plementadas como na questao de se estabe
lecer um rito sumário para os processos de 
desapropriação etc. e também em relação à 
questão da _função social da propriedade, que 
precisa ser tam~ém regulamentada quando 
se fala, no capítulo próprio da reforma agrária, 
na questão da desapropriação com a' prévia 
e justa indenização em dinheiro e com títulos 
da dívida agrária. 

Estou vendo aqui e isto me chamou a aten
ção, flz aqui um elenco -de perguntas. Mas 
se for o caso, posteriormente vou encaminhar 
ao Presidente da CONTAG. Mas tenho aqui 
às folhas 25, já no penúltimo e último pará
grafo, nas conclusões do depoimento do Pre
sidente, uma colocação que me chamou mui
to a atenção. Ele diz o seguinte: "Chamamos 
a atenção para o fato de que já há 25 anos 
existe na lei o conceito de empresa rural, com 
estabelecimento de números quanto à produ
tividade e aproveitamento quantitativo de área, 

·entre Quttas__d_efiolç_õ_e_s, _que devem servir de 
parâmetro mínirrio para a atual discussão so
bre propriedade _produtiVa". E no parágrafo 
final o Presidente manifesta a sua apreenSão 
de que o que já está inserido hoje no Estatuto 
da I erra possa, corno definiçaO do que é uma 
empresa rural, possa regredir a um estágio 
anterior, isto é, se possa exigir menos para 
a defmição do que é hoje uma empresa rural. 
Tenho a impressão de que nós vivemos hoje 
condicionados pelas normas da Constituição, 
que precisam ser complementadas por legis
lação -complementar_ ou por lei ordinária e, 
por outro lado, ante a premente necessidade 
de realmente se dar uma resposta aos mi
lhões, aos dez ou doze inilhões de famílias 
sem tefta: neste País, com ã realidade fundiária 
avi1tante, com- a conce_ntração -de temis, às 
vezes até impmdutivas nas mãos de poucas 
pessoas, o que tem gerado a violência indiscu
tível no campo. A vinculação do latifúndio coin 
a violência é um fato inconstestável. Isso foi 
dito aqui pelo Ministro fris Rezende, foi dito 
aqui pelo Dr. Romeu Tunia, da Polícia Federal; 
e se depreendendo próprio depoimento do 
Presidente da CONTAG. Então, nós temos 
uma realidade inafastável. Tem os o latifúndio 
improdutivo e vinculad~ a ele a violência no 
campo. 

Esta Comissão, quando se dispôs a levantar, 
não apenas a questão do. conflito, as ·causas 
do c_o~ito; el~ tarnb~r:n se propõe,_ natural
mente com a colaboração- daqueles que estão 
aqui prestando depoimento, a encaminhar su« 
gestões, a encaminhar soluções, a encami
nhar_ propostas legislativas que possam ade
quar esta realidade àquilo que o Brasil precisa 
como _Nação porque precisa se modernizar, 
pois pais nenhum se moderniza se não resol
Ver o seu Problerrià fufldiárià, Õ seu problema 
,ag~ário. E o Brasil está ante esse desafio. On· 
te_m ~esmo e~ l_i_ na_~evista Veja um artigo 
do" Senador ~<;lbe11q_Campos. Aliás eu tenho 
dito isto tambénl, que o Brasil vive a fase pre
capit~lsta, o Br.'!Sil é um Pais pré:_capitalista. 
ele não é capitalis_~_ no campo nem capitalista 
na cidade porque os parâmetros económicos 
e sociais utilizados são parâmetros que_ re-

montam ainda em certos aspectos à Idade 
Média. Nem a empresa ·industrial brasileira é 
capita1ista porque não se modemfzou ao pon
to de proteger socialmente os s_eus empre
gados, os seus trabalhadores. E no ç:ampo 
social é muito pior, as relações de trabalho, 
as relações de produção são re_almente_anti
quadas. medievais, como reconhece --:: isso 
é muito importante - o próprio Senador Ro-_ 
berto Campos, que é uma voz que defende 
a livre iniciativa, a propriedade privada, a liber
dade privada, a liberdade de concorrência, es-
sa coisa toda. 

Vou terminar por aqui, não vou fazer-nenhu
ma indagaÇão ao Sr. Presidente, porque o do
cumento que encaminhou a esta ComissãO 
é um documento que, eu diria, até exaure a 
parte fundamental que constitui o objeto desta 
CPL A Comissão está satisfeita--com os tfabã
lhos que vêm desenyolvendo porque os dOcu
mentos que nos têm chegado às mãos têm 
sido Importantes para informar aos.Senadores 
membros desta Comissão Parlamentar. No 
momento em-que fui eleito presidente desta 
COmissão, deixei b~rn cl~ro que vamos apurar 
realmente, vamos aprofundar as nossas inves
tigaçõeS. Esta ComisSão vai re~Jz~r os :>et~.S_ 
trabalhos com absoluta transparência. Nem 
a Presidência nem os Srs. Seriadores têm al
gwna razão ·pessoal ou particular para deixar 
de apurar qualquer fato relacionado com a 
violênCia no- campo.' Eu, particularinente se· 
quer sou proprietário rural. Eu não poderia 
dizer que não sou proprietário rural, porque 
tenho um lote_ rural de 30 hectares. En~o. 
se quer _sou proprietário rura:. Sou um proprie~ 
tário rural tão relaxado que agora, há uns dois 
mes_es, me avisaram que haviam roubado 
uma_casa da minha propriedade. Então, a nos
sa posição aqui nesta CPI é de absoluta inde
pendência, absoluta isençáo. Vamos aprofun
dar a discussão desse tema, vamos realmente 
procurar levantar as razões que já estão aflo
rando. Na última reunião, na semana passada, 
quando Quvimos çtqui o Dr. Romeu Tuma, 
surgiu inclusive uma idéia, que vai facilitar 
muito esse trabalho de apuração que reside 
na fragmentação, do põnto de vista do inqué
rito policial, das providências que são tomadaS 
pelas polícias estaduais de vários Estados e 
que terminam não chegando a lugar nenhum. 

Dentre as atribuições da Polícia Fe.de_ral, diz_ 
o art. 144, § 1': 

"I :-apurar infrações penais contra a 
ordem política e social ou em detrimento 
de bens, serviços e interess_es_ da União 
ou de suas entidades autárquicas e _em
presas públicas, assim como outras infra
ções cuja prática tenha repercussão inte
restadual ou internacional e exija repres~ 
são uniforme, segundo se dispuser em 
lei." -

Inclusive, vamos encaminhar uma sugestão 
no sentido de que o conflito de terra e outros 
delitos que ainda não estão incluídos dentro 
das atribuições da polícia federal, mas que 
tenham, como acontece muitas vezes com 
a violência no camp-o, ·essa repercussão inte
restadual e às vezes a repercussão nacional, 
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como aconteceu agora com esse episódio do 
Chico Mendes, no Acre. 

O que eu queria frisar, deixar bem claro, -
é que esta Comissão vai realmente aprofundar 
o seu trabalho, vai produzir o seu trabalho 
com absoluta transparência e sem estar, sob 
cjualquer aspecto, sujeita a esta ou àquela in-

terferência de qualquer poder, daqueles que 
integfam a_ União Federal no Brasil hoje. 

De modo que agradeço a presença do Presi
dente da CONTAG, deixando em aberto a pos
sibilidade de S. s~voltar aqui quando for consi
derado pertinente para esta Comissão. 

Muito obrigado a todos os presentes, Sena
dores e Dep~tados que aqui compareceram. 

.&tá. encerrada a reunião. 

(LeVanta-se a reunião às 11 horas e 58 
_ minutos.) 
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SENADO FEDERAL 

Comissão Temporária 

do Código de Defesa do Consumidor 

Ata da 9• Reunião Ordinária, realizada em 29 de junho de 1989 

Comissão de FIScalização e Controle 
Ata da 3• Reunião, realizada em 21 de junho de 1989 

Ata da 4• Reunião, realizada em 28 de junho de 1989 

COMISSÃO TEMPORÁRIA DO 
CÓPIGO 

DE DEFESA DO CONSuMIDOR 

9!> Reunião ordinária, realizada 
em 29 de junho de 1989 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte 
e nove de mil novecentos e oJtenia e nove, 
na Sala de Reunião da Comissão de ServiçoS 
de Infra-estrutura, Ala Senador Alexandre Cos
ta, presentes os Senhores Senadores Jutahy . 
Maga1hães, Presidente, José Fo'i:Jaça,lram Sa
raiva, Nelson Wedekin, Alexandre Costa, Dir
ceu Carneiro, Carlos De'Carli, Ronan Tito, Ger
son Camata e Afonso Sancho, reúne-se ,a Co
missão Temporária para -examinar o Proj_eto 
de Lei do SenaQo n9 97/89, que "Dispõe sobre 
C! proteção.do ConSWriidor e dá outras provi-

dências'', Deixam de comparecer por motivo 
justificado os Senhores Senadores Ruy Bace
lar, João Menezes, João Castelo e Mauro Bor-
9es. Havendo número "regimental, o Senhor 
Presidente Jutahy Magalhães, declara aberto 
oS trabalheis; disPensando a leitura da Ata da 
Reunião anterior, que fof considerada apro
vada. O Senhor Presidente comunica a ·seus 
Pares que a preSente reuruao·destiria-Se" a dis
cussão e votação"do parecer do Relator-Geral, 
Senador Dirceu Carneiro, ao' Projeto de Lei 
do SenadO n9 97/89. Continuando, 6-Senflor 
Presidente sugere ~os membros da Comissão 

. seja dispensada a leitura do parecer geral, por
que o mesmo foi distribuído a todos com ante
cipação. A sugestão é aprovada por unanimi
dade .. A segUir, o Senhor Presidente solicita 
ao Relator-Geral, Sehador Dirceu Carrieif<? que 

fiZesse apenas urná síriteSe do seu relatório 
nos aspectos mais relevantes para abordar, 
antes do início da votação. Em seguida, o Se
nhor Presidente colo_ca em discussão os Trtu
los I, 11, III, [V e V do Projeto. Usam da palavra 
para discutir os Senhores Senadores Carlos·'. 
De'Carli, Gerson Camata, Alexandre Costa e 
Dirceu Carneiro. Após a discussão o Senhor 
Presidente, coloca em votação o Projeto de 
Lei do Senado n? 97/89, ·sem prejuízo das 
emendas. Ap'rovado por unanimidade. Apro
vado o Projeto, ficam prejudicados o PLS rr 
1/89, de autoria do Senador Ronan Tito, e .. 
a Emendã. n? 1 _(substitutivo) de autoria do 

_Senador Carlos De'Carli. Prosseguindo, o sê~
nhor Presidente coloca e_m _votação global as 
Emendas de_j)cirecer favorável do Relator-Ge
ral· de no:>~ 14, 16, 19, 21 e 59, nos termos. 
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da redação sugerida pelo Relator-Pardal, Se
nador Iram Saraiva; as de n~ 18 e 22 na forma 
sugerida pelo Relator-Parcial, Senador Iram 
Saraiva; e as de n~ IR, 2R, 3R, 4R, SR, 6R 
e 7R, apresentadas pelo Relator-Geral. Aprova
dos por unanimidade. Votação em globo das 
Emendas que receberam parecer contrário do 
Relator-Gera~ as de no;os 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, _9, 
10, 11, 12; 13, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 34, 35 e 36, ressalvãd6s os destaques. 
Aprovado por unanim!dade. Votação do re
querimento n~ 1, destaque assinado pelo Se
nador Afonso Camargo, corria líder do PTB, 
nos termos do inciso VDI do art. 374 do Regi
mento I~temo do Senado Federal, para apro
vação da Emend'a n~ 2, de autoria do Senador 
Cai'JoS De'Carli, ao Projeto de Lei do Senado 
n9 97/89. Aprovado o Requerimento. Rejeitado 
o Destaque. Votação do requerimento n~ 2, 
assinado pelo Sen. Afonso Camargo, nos ter
mos do inciso _VIII do art 374 do RI do SF, 
para aprovação da Emenda n~ 7, de autoria 
do Sen. Carlos De'Carli, ao PLS n~ 97/89. Apro
vado o Requerimento. Rejeitado o Destaque. 
Votação do Requerimento n9 3, de autoria do 
Senador Carlos De'Carli, nos termos do inciso 
VIII, do art.374 do RI do SF,para a aprovação 

e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente, Senador Jutahy Magalhães, indo à puM 
blicação juntamente com o apanhamento ta
quigráfico, com autorização da Presidência. 
-Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhãe;) -
Srs. Senadores, vamos iniciar os trabalhos da 
reunião de hoje, quando será oficialmente 
apresentado e votado o parecer do Relator, 
Senador Dirceu Carneiro. 

1nicialmente, sugeriria - se a Comissão 
aceitasse ~ a dispensa da leitura do parecer, 
porque foi distribuído a todos com antecipa~ 
ção e solicitaria ao Senador Dirceu Cametro 
que fizesse apenas uma síntese do mesmo, 
nos aspectos que S. Ex!' julgasse mais impor
tantes para abordar, antes do infdo da votação. 

0 SR. CARLOS DE'CARU- Sr. Presidente, 
. peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESlDENTEJUT AHY MAGALHÃES 
-Pois não. 

· da Emenda n" 9, ao PLS n~ 97/89. Aprovado 0 SR. CARLOS DE'CARU _ (Fora do mi
o Requerimento. Rejeitado o Destaque. Vota- _ crofone.) ... art 37 4, item VIII, as emendas e 
ção do Requerimento n9 4, de autoria do Sen-a- subemendas a serem eventualmente desta-
dor Carlos De'Carli, nos termos do inciso VIU cadas, terão que ser encaminhadas_, obvia- -
F, para aprovação da Emenda n9 15, ao PLS mente, ao Presidente, com a assinatura do 
n" 97/89. Aprovado o Requerimento. Rejeitado lider ou de cinco Senadores. Eu tenho oito 
o Destaque. Votação do Requerimento n" 5, einendas a serem destacadas - vou pedir 
de autoria do Senador Carlos De'Carli, nos um destaque a elaS_ e gostaria de saber 
termos do inciso VIII, do art. 374 do R.!. do . de v. Ex' -se peço já, Se peço depois de lido 
S.F., para a aprovação da Emenda n9 20, âõ - o relatório ou se V. ~ vai determinar o mo
PLS n9 97/89. Aprovado o Requerimento. Re-

d D " • d R . to mentó adequado ... jeita o o estaque. votaçao o equenmen _ 
n9 6, de autoria do Senador Carlos De'Carl~ 
nos termos do inciso VIII do art 37 4 do Rl 
do S.F., para aprovação da Emenda n9 24, 
ao PLS n9 97/89. Aprovado o Requerimento. 
Rejeitado o Destaque. Votação do Requeri
mento n9 7, de autoria do Senador Carlos De' 
Carli,' nos termos do inciso VIU, do art. 374 
do R.l. do S.F., para a aprovação da Emenda 
n9 33, ao PLS n~ 97/89.Aprovado o Requeri
mento. Rejeitado o Destaque. Votação em glo
bo, das Emendas de n95- SR, 9R e 1 OR, apresen
tadas pelo RelatorRGeral aos Títulos n ~ III do 
PLS n9 97/89. AprovadO por unanimJdade. V o~ 
tação em globo, das Emendas que receberam 
parecer contrário do RelatorRGeral de n,. 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52,53, 54, 55, 56, 57,58 e 60. Rejeita· 
das as emendas. Votação da Emenda n~ llR, 
do Relator-Geral, que suprime o Título IV do 
Projeto de Lei do Senado n9 97/89. Aprovada 
por unanimidade. Antes de encerrar a presente 
reunião, o Senhor Presidente agradece a todos 
pela magnifica participação nos _l!:~~lhos e 

, manifesta os seus agradecimentos também 
à Assessora Maria Aparecida Santos Pereira, 
ao Assessor Alexandre Paulo Ouprat Martins, 
ao Secretário da Comissão Kleber Alcoforado 
Lacerda e a todos os demais funcionários da 
Secretaria das Comissões, e, determina ao se
cretário da Comissão T empoiária acima refe
rido, seja lavrada a presente Ata, a qual lida 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
V. ~ poderia apresentáMias de imediato, por~ 
que nós já temos aqui alguns pedidos de des
taque ... São essas mesmas? 

O SR. cARLOS DE'CARU - Eu~ não as 
entreguei à assessoria .... 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
As sétima e oitava não estão assinadas ainda. 

O SR. CARLOS DE'CARU - Esse ê um 
detalhe técnico, porque o nosso Líder ficou 
de vir aqui, agora cedo para assinar. Mas, ele 
é candidato à Presidência da República e teve 
que viajar às pressas, mas já converSei com 
os Srs. Senadores e cinco assinam sem pro
blema ... 

O~SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)-
V. ~precisa fonnalizarisso logo, porque infe
lizmente as 'Coisas têm que ser formalizadas ... 
(Pausa) 

Com a palavra o Relator, Senador Dirceu 
CarneirO. -

6 S-R-. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

GOstaríamos de fazer algumas observações 
de natureza mais genérica, acerca do Código 
que estamos discutindo neste mom~nto. Co
meçaria por agradecer as sugestões, as emen
das e as contribuições oferecidas pelos Sena
dores Afonso Sancho, Cãilõs De'Carli, Gerson 
Carriafa, Meira Filho, Odacir Soares e Wilson 
MartinS; que-apresentaram emendas e contri
buições para este projeto d!! autoria do Sena~ 
dor Jutahy Magalhães. 

CreiO que esta proposta, que ora estamos 
discutindO, _é wn novo momento das relações 
econôrnkas do nosso País, relativas a relações 
de conswno especificamente. O conceito jurí
diCo _da igualdade de trato, que é plenamente 
válido na questão jurídico-instituctonal, falha 
quando abrange também a dimensão social. 
E, nestes aspectos, se todos são iguais perante 
a lei, nem todos sãp iguais perante a questão 
econôm!ca, perante aleconomia, porque uns 
detêm um poder económico e outros sequer 
detêm salários, de modo que esta relação _tem_ 

• gLie ser cOmpreendida pela lei. 

Não é só neste aspecto da economia, mas 
também outros no próprio setor educacional, 
onde existe urna distorção imensa entre consi
derar que todas as pessoas devem receber 
a mesma instrução numa questão de igual
dade, de oportunidade. Se eles não ~o social
mente iguais, não haverá essa igualdade de 
oportunidade nunca e, portanto, na que se 
compreender isso. 

ACho que esta lei começa a abrir wna pági
na nova da visão do legislador em relação 
às questões sódo-polític_o-econômicas de 
nosso Pais. E começa a encarar algo mais 
realista, parece-me, nesta proposta de um Có
digo de Defesa do Consumidor, onde creio 
que ela vai revogar, pelo menos parcialmente, 
a lei do "jeitinho", Isto é, de tirar vant.ag_em 
de forma ilícita. E esta é uma coisa muito 
Importante para a formação ética e moral da 
nacionalidade brasileira. 

Acredito que aqui está o grande valor deste 
Código, e é uma forma de consolidação de
mocrática, também, na parte da economia. 
Já alcançamos níveis bastante razo_áveis de 
cidadania ou de democracia, do ponto de vista 
institucional, mas bem sabemos, todos nós, 
que isto ainda não atingiu todas as camadas 
da sociedade, porque existe uma relação esta
belecida, de natureza social, que não se revoga 
apenas com dispositivos legais. Mas, ela vai 
a-contecer num exercício e numa prática ao 
longo da utilização e do respe1to aos dispo
sitivos institucionais, que vão aprefelçoando 
ou que propiciam essa forma de aprefeiçoa
mento. 

Oeio que esta lei vai neste rumo e neste 
sentido. -

Inegavelmente, ela deverá melhorar a quali
dade dos produtos brasileiros, e vai melhorar 
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a relação entre os economicamente. fortes e 
os economicamente fracos, isto é, os_ deten
tores dos meios de produção e do capital, 
em relação aos consumidores, normalmente 
a parte muito mais frágil dessas relações. De 
modo que creio que poderemos avançar signi
ficativamente nesse setor. 

Quanto as emendas que recebemos, elas 
passaram pelo ·crivo dos Relatores parciais e, 
depois, fizemos uma apreciação, embora isto 
possa ter as distorções da visão individual da 
ques~. poderão ser amplamente aperfeiçoa
das no Colegiada desta Comissão e, depois, 
no plenário e na tramitação, afma1, de tudo 
isso. 

Eu queria agradecer, além dos Relatores 
parciais, que deram uma grande contribuição 
nesse aspecto, também à assessoria da Casa, 
que se dedicou com todo o esforço, embora 
num número menor do que o necessário, para 
desempenhar o papel tão importante de auxi~ 
liar uma tarefa que interessa a todos os brasi

·leiros. De modo que quero agradecer, tam· 
bém, à assessoria da Casa e da Comissão, · 
que se esforçaram muito nesse sentido. 

Por outro lado, gostaria de dizer que não 
alcançamos ainda, nesse nível, o objetivo a 
que eu me propunha inicialmente, que é o 
relativo ao último artigo normalmente de todas 
as leis brasileiras, aquele que "manda entrar 
em vigor na data da sua publicação", ou numa 
determinada data fixada no texto legal e "revo~ 
gam·se as disposições em contrário". Este 
"revogar as disposições em contrário" é a1go 
que acho que não contribui para a clareza 
e o cumprimento das leis brasileiras, porque 
ao revogar de modo indiscriminado aquilo que 
dispõe em contrário, ela acaba deixando um 
dpoal de leis que são atingidas numa parte 
pequena, ou na totalidade, ou num artigo, ou 
num princípio. Isto é muito confuso, que con
sidero algo juvenil da legislação brasileira. 

Preclsariamos entrar para um níVel de maior 
maturidade no processo legislativo e come~ar 
a dizer o que é que se revoga de verdade, 
mesmo. Isto temos discutido com a assessoria 
da Casa e creio que se não alcançarmos o 

~ nível desejado, pelo menos deveremos alcan
çar o nível razoável de revogar, pelo menos, 
algumas nomina1mente. E aí, vamos começar 
a cancelar uma parcela dos seiscentos dispo
sitivos legais de nfvel federal, que envolvem 
a questão da defesa do consumidor. 

O SR. CARLOS DE'CARIJ - O que se co
nhece. 

O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) - O 
que se conhece, não é? Perfeito. Eu creio que 
isto seria urna grande contribuição dos legil):la
dores brasileiros para o aperfeiçoamento do 
processo legislativo. 

Era isso que eu queria <:onsiderar n-esta pre
liminar. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Acabamos de ouvir a exposição sintética do 
Relator a respeito do parecer apresentado da 
matéria. 

Oualldo solicit"ei a indicação do Sénador 
Dirceu Carneiro para Relator, foi porque tinha 
a certeza de que S. Ex!' apresentaria um traba
lho de fôlego, um trab:alho sério e competente. 

O SR. RELATOR (bii-ceu Carneiro)- Bon
dade de V. Ex' 

O SR, PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Por esta razão, estou satisfeito de, ao ler o 
seu parecer, verificar que tudo aquilo que eu 
esperava, aconteceu. O Senador Dirceu Car
neiro, mais uma vez, está de parabéns pelo 
trabalho que executou. 

Em discussAo _o Títu1o I da matéria. (Pausa) 

O SR CARLOS DE'CARU -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR, PRESIDENTE (Jutohy Magalhães) -
-Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Se
nador Carlos De'Carli. 

O SR, CARLOS DE'CARU - Quando V. 
~ fala em discusSão do Título I (Da Defesa 
do Consumidor) temos, aí, Einendas apresen~ 
tadas de n9 2 a 37. 

O SR I'RESIDENTE: (Jutahy Magalhães) -
Exatamente. 

V. Ex'!' tem emendas apresentadas nesse Tí
tulo ... 

O SR CARLOS DE'CARU -Sr. Presidente, 
gostaria de comentar sobre o inciso V, do art. 
6• 

Apresentei à Mesa a Emenda n9 2, exata
mente pedindo a supressão do inciso-v, do 
art. 6• 

Gostaria de fazer alguns comentários preli
minares sobre o que acabamos de ouvir do 
nosso cOfnpetente Relator, que realmente 
ai?resentou um relatório que merece elogios 
de todos aqueles_ que estão acompanhando, 
de perto, a elaboração- dessa legislação; que 
vai defmir urna relação melhor entre consumi
dores e fornecedores, cuja Preocupação bási· 
ca não poderia ser diferente do legislador, será 
sempre a ~e proteger o consumidor. 

.Entãó, temos qüe ·levar em conslderção 
também um argumento que nos foi colocado 
aqui, com muita propriedade, pelo nosso Rela
tor, de_ que a qualidade dos produtos, de urna 
forma geral, haverá, obviamente, de melhorar 
no BrasiL Isso será importante em médio e 
longo prazos. 

_ Entr~tanto, quando peço para suprimir o 
indso V, do art 69- e nesse momento resolvo 
discutir essa s.upressão - faço questão de 
lembrar a V. Ex', Membros desta Comissão. 

que a proposta, pelO fato de não se póder 
admitir modifi.ça_ções em cláusulas contra

-tuais, unilateralmente, s.ob pena de sUbverter 
a ordem jurídica, prinCipalmente em se consi· 
derando que os contratos são livremente pac
tuados entre as partes, quantO à revisão por 
fatos supervenientes, também há de ser inad
mitido, pois o segmento produtivo, sem dúvi· 
da alguma, acabará arcando com pesados 
ônus, haja vista a situação do País provocada 
pela política econômic6-governamental, de 
uma foram geral. Jâ existem lirnftações, em 
capítulo específico, para cláusulas abusivas 
(Capitulo V, Seção I, Título 1). 

-A subjetividade do que- é superveniente é 
um negócio muito sério. Tenho a impressão 
de que não vai trazer nenhum beneficio nem 
para o consumidor nem para o fornecedor 
a subjetividade do inciso V, do art 6~>, porque 
realmente superveniente é algo extremamente 
subjetivo. 

- Então, como já existem limitações. repito, 
a cláusulas abusivas, no Capítulo V, Seção ~ 
do Titulo I - e V. E# poderão verificar isso 
- essa subjetividade do Inciso V, do art. 69, 
não vai ajudar-em riãda a boa relação entre 
consumidores _e produtores. E o objetivo prin· 
cipal do nosso Código, que indiscutivelmente 
será sempre proteger o consumidor, mas tam· 
bém não poderá nunca ser esquecido que, 
num determinado momento, todos nós, forne
cedores. e consumidores, somos fornecedores 
e somos consumidores. 

EntãO, é_ Importante que alguns itens, que 
possam levar a uma discussão que não_ vai 
melhorar em nada a relação consumidores 
fornecedores, possam, de alguma forma, me
lhorar a apresentação do Código, inclusive _o 
relatórlil, e aprovarmos algo mais objetivo, que 
acredito seja o objetiVQ de todos. nós. 

Por isso, inslsto-com V. ~ que seja supri
mido o Inciso V, d~ art. & 

Outra emenda, aproveitando o momento, 
pois praticamente ela também está no título 
~ é a Emenda n9 7, onde sugiro ciue se dê 
uma nova redação no § 29 do art. 12, onde 
sugiro duas redações diferentes, sendo a pri
meira, acredito talvez seja a mais límpida, a 
mais objetiva. 

Quero antes fazer a justificativa. O objetivo 
da presente emenda é o de inserir a ocorrência 
de caso fortuito ou força maior como causas 
eximidoras de responsabilidades do fabricante 
ou importador, do comerciante, do fornecedor 
-~~_serviços. A própria caracterização juríd{ca 
d~ tais eventos, que se.revestem de imprevisi
bilidade e irresistibilidade dos fatos estão a 
justifiCar a proposta. 

É púbUcO e notório, e todos oS Meffibros 
desta Comissão devem conhecer, natural
mente conhecem, que as transportadoras, de 
uma forma geral, quando fazem um seguro 
e são obrigadas a fazer, ad valarem, está inse~ 
rido no contrato que, em casos fortuitos, nos 
casos de força maior, as seguradoras se exi· 
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mem de resPonsabilidade. Te mos outro casá. 
Por exemplo: um corte de fornecimento de 
energia elébica. Temos um caso específico, 
que ocorreu há poucos meses, inclusive está 
na Seleções do mês passado, ocorrido na Ale
manha. Num determinado momento, houve 
a interrupção por três miriutos de energia elé
trica em Berlim. Em função disso, determi
nados produtos, na linha de produção da 
Volkswagen, saíram com pequenos defeitos. 
Esses defeitos, que não são defeitos ocultos, 
são ocasionais e são realmente criados, vamos 
dizer, por um fato de força maior, só foram 
identificados dois anos depois, porque, na rea
lidade, três peças ficaram defeituosas no auto
móvel. Houve uma demanda judicial muito 
grande e a Justiça alemã entendeu que a· 
Volkswagen não poderia responder pelos da
nos causados por esse defeito. Por que ela · 
não poderia responder? E1a respOnderia, sim, 
pela troca do produto etc., mas não poderia 
porque ela não tinha culpa nenhuma. A culpa 
seria do fomeced_?r de energia elétrlca. · 

Cito o exemplo do contrato que temos da 
Usina de Itaipu com o fornecedor da Turbina 
R-2 que nos custou 40 milhões de ·dólares 
acabou sendo instalada e entra em funciona· 
menta nos próxirnot dias. Se ·essa turbina, 
num determinado momento, der um proble
ma de três, quatro minutos de energia elétrica, 
obviamente que grandes indústrias vão ser 
prejudicadas com isso até aí pode acontecer 
wn caso de força maior. Então, a empresa 
que forneceu a turbina para Itaipu não aceita 
o seguro se não houver dausúla qe força 
maior, caso fortuito, senão, amanhã, os em
presários que tiverem alguns problemas nas 
suas linhas de produção vão em cima de Jtaipu 
exigindo indenização e, obviamente, eles te
ria~ que cobrar do fornecedor da turbina, na 
Alemanha, que por acaso foi feito em labora
tório, no setor de desenvolvimento de prod~
tos de um grande fornecedor de turbinas para 
o mundo inteiro, e prodUzidá especificamente 
para ltaip!-J:-

Ê óbvio, é natural que prevaleça aquela tra
dição de que, em caso de força maior ou caso 
fortuito - não se trata aí -de má fé, de boa 
fé - obviamente o fornecedor deve respon
der, mas não da forma como está previsto 
no original proposto pelo ProjetoJutahy Maga
lhães -aliás, muito bem feito. · 

Ttmho a impres~o de que poderíamos fa
zer algumas modificações no sentido de cola
borar para melhorar esse relacionamento, que 
é o objetivo final entre fornecedores e consu
midores. POr Isso, eu propunha a modificação 
do § 29, dizendo: "os responsáveis determi
nados no Cl!put deste artigo se eximem de 
responsabilidade, demonstrando culpa do 
consumidor, do usuário ou de terceiros". Até 
aí tudo igual... "ou a ocorrência de caso fortui
do ou força maior". Caso fortuito ou força' 
maior é uma tradição na relação entre fornece

. dores e consumidores. Caso fortuito ou força 
maior, eles não podem, em função diss_o os 
fornecedores não podem indenizar por perdas 
e_,danos os consumidores. 

Cori):entado então o § 29 do art. 12, eu gosta
ria de passar para oart. 14, onde propus, inclu
sive, com a Emenda n9 9. 

Faço a justificativa da seguinte maneira: o 
texto do projeto pode levar a exageros, os mais 
variados, por parte do consumidor. Isso é uma 
obse!Va_Çâo importante, porque não podemos 
partir da premissa de que todos os consumi~ 
d_ores são santos e que todos os fornecedores 
são uns bandidos, quer dizer, existem santos 
e bandidos dos dois lados. O objetivo do legis
lador, indiscutivelmente, deve ser ~mpre pro
teger o consumidor, mas dentro de limitações 
normais. Assim, a presente emenda objetiva 
colocar limites· devidos às suas exigências em 
caso de ocorrência de vícios de qualidade e 
quantidade. Inicia-se com a exigência de repa

. ração- dos defeitos. Contempla-se posterior-
t mente a hipótese de substituição do produto -
por outro em perfeito estado ou por abati
mento proporciciriãl do preço no caso deverifi-

• cação de impossibilidade de reparação. 
O 'que se propõe, na realidâde, ·é que se 

possibilite a reparação dos vícios do produto, 
vícios pequenos. Essa é -à noSsa pioposta. Por 
exemplo: o sujeito compra um conjunto de 
pratos numa_ loja e vem um prato defeituoso. 
Não é possível que, por sua causa"de um prato 
defeituoso, tenha que haver.toda uma deman
da; é preciso que se dê a .possibilidade ao 
fornecedor de trocar aquele prato, seria wn 
absurdo não se conceber isso. O sujeito corri
pra um automóvel, vem com defeito no cinto 
de segurança. Você não vai trocar o automóvel 
por causa disso. Você tem que dar a possibi
lidade de o fornecedor trocar o cinto de segu-
n!nça. . 

Da forma como está colocado, isso pode 
ser mal interpretado. O sujeito compra um 
rádio, urna televisão, vem com defeito no plug, 
na antena, principalmente nessa á~ eletrõ
nica -isso .é muito importante os defeitos 
podem ocorrer. Obviamente que, se o forne
cedor trocar o plug, reparar aquele pequeno 

-defeito num praZo hábil, que já está previsto 
no Código, isso tem que ser atendido. Priori
zando-se assim, de forma precisa, o direito 
do consumidor, tenha a impressão de que 
aJcançaríamos também, com maior objetivi
dade, aquilo que nos propomos a fazer. A idéia 
que apresento agora é dar prioridade nesse 
artigo de como o _consumidor deve proceder 
nesSa relação entre ele e o fornecedor. Propo
nho o seguinte: 

outro em perfeito estado, ou o abatimento 
proporcio~ do preço. 

O que sé fez aí foi priorizar uma seqüêiicia 
de procedimen~. O consumidor tem o direi
to de pedir a reparação do defeito do produto. 
Na impossibilidade de promovê-lo, por exern· 
.pio ele está em ltacoatiara, no interior do Ama· 
zonas, lá não tem oficina autorizada para aque
le objetO que foi comprado; ele fica impossi
bilitado. Vem a substituição do produto ~ a 
segunda possibilidade ~ e não podendo
substituir. o produto porque saiu de ~nha ou 
qUalquer outra razão, então há a devolução 
do dinheiro, ou seja, o abatimento proporcio
nal do preço, obviamente corrigido. Isso já 
está em lei e inclusive tem súmulas do Supre
mo, a de n9 75371, que define que quaJquer 
devolução tem que ser feita com correçáo mo
netária. Isso está bem claro e o consumidor 
está muito bem protegidO. · 

- Passo, então, para a proposta e discussão 
do art. 19.Justifico, inclusive o porquê propo
nho algunlas modificações. 

De acordo com o novo Código Ovil, o prazo 
para reclamar por vícios redibitórios ou seja, 
ocultos, é de 15 dias, contados da entrega 
do produto qualquer que seja. O prazo é real
mente exíguo e há necessidade de distinguir
se_ entre hipóteses de vícios aparentes_ e ocul
tos. Mas não se pode pretender, sob pena de 
exagero e comprometimento da prova, que 
o prazo prescricional, -para reclamar de vícios 
aparentes, passe para um ano. Em sendo apa
rente, ele pode ser imediata ou rapidamente 
identificado, não havendo razão que justifique 
um lapso de tempo superior a 30 dias. Vicio 
aparente é aparente. Repetimos que prazos 
excessivamente dilatados podem comprome
ter por completo a produção de provas, sobre
tudo no caso d~ produtos pereclvels. 

Vejamos o§ 49, que trata já especificamente· 
do vício oculto. O § 39 interrompe a prescrição 
e dá uma série de normas. O caso de alimen
tação é o caso típico para isso. Por que um 
ano para se redamar? Não podemos genera
lizai-. Tenho certeza que o objetivo do legis
lador é melhorar essa relação consumidor
fornecedor e-há de prevalecer aí o bom senso. 

No art 19 proponho: prescreve em 30 dias 
o direito 5fe reclamar por vícios aparentes -
não outro- Vicio, o" apai"ente ou de fácil consta
tação de bens e seiViços, contados da entrega 
efetiva dos bens ou do término da execução 
do serviço. O que é vício aparente? É aquele 
que você vê imediatamente, não se justifica 
wn cidadão ficar mais de 30 dias com um 

Arl 14. O Produtor, o fabricante, o 
importador e o comerciante de bens de 
consumo duráveis ou não duráveis res
pondem,· sol!dariameriie, pelos vícios de 
qt:Ialidade que os tomam impróprios ou 
inadequados ao consumo a .que se desti
nam, ou lhes diminua o valor, assim co
mo põr acrueles decorrentes de dis}:lari-: 
dades como as indicações constantes doi 

--~çipiente,-da embalagem, rotulagem ou 

• produto que teni um vício aparente. 

rrienSageni publicitária, podendo o con
sumidor exigir a reparação do defeito do 
produto ou, na impossibilidade de pro
movê-la, a substituição do pro~uto I;'Or 

O vício Ocuho já está previsto no § 49 Tem os. 
lá, inclusive, uma dilatação importante que foi 
feita e que vamos discutir depois numa etapa · 
seguinte. Ma;:;, o importante é que para o vício 
aparente não se dê o prazo de_ um~anO. não 
tem cabimento. Por isso, pi-Oponho e discuto 
aqui que esse art. 19 deve ser alterado, propw; 
por emenda, pedi destaque inclusive, para es-
sa emenda. · 
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Passamos, então, a discutir o § 4t, do arl 
19. Tratando-se de vído oculto, e o§ 49 trata 
exclusivamente disso, proponho a seguinte al
teração: tratando-se de vicio oculto, o ·prazo 
prescricional inicia-se no momento em que 
ficar evidenciado o defeito, desde que esteja 
o bem ou serviço dentro do período de garan
tia. Veja bem, o vício oculto pode acontecer 
e acontece, principalmente na área eletrônlca, 
quando ocorre deixa de ser oculto e passa 
a ser aparent~. 

Não se pode estabelecer nenhum prazo aci
ma do perlodo de garantia. Por exemplo, uma 
televisão tem uma garantia de seis meses ou 
tem wn ano de garantia. Detemiinados produ
tos chegam a ter dois anos, outros seis meses. 
Então, isso tem que ser qentro do período 
de garantia. O peri6do de garantia, que é dado 
pela fábrica, é o peliodo que o consumidor 
tem para identificar qualquer tipo de vício. O 
vício oculto, -obviamente ele não pode identi
ficar. Mas no momento em que ele identifica, 
ele tem o direito, inclusive pelo C6digo, de 
reclamar e tem todos aqueles direitos já esta
belecidos no Código que estamos propondo 
até aquj, inclusive o de pedir a devolução do 
dinheiro, em última instância, em segunda ins
tância, de pedir a troca do equipamento e, 
em primeira instância, exigir o conserto ime
diato daquilo que comprou, daqujlo que está 
consumindo. 

O vício oculto, que atualmente é de 15 dias 
pelo Código, realmente é um prazo extrema
mente pequeno, exíguo e que deve ser modifi
cado- é apenas de 15 dias. _ 

Acho então que no momelltO em que se 
estabelece que há 'um período prescricionai 
vinculado à garantia, ao período de garantia, 
acho que a'í prevaleceria o bom senso: que 
o art 4"' sofresse essa alteração, e eu a identi
fico como a Emenda n~ 20, na minha proposta 
de destaque .. 

Passo a discutir o § 1"', do art. 26. Peço 
que V. ExfS verifiquem o tenno "mesmo por 
omissão", que consta no§ }9, do art. 26. No 
momento que nós colocamos "mesmo por 
omissão" e aprovamos "mesmo por omis
são", nós criamos realmente uma situação 
cOmpletamente diferente da realidade brasi· 
!eira. É extremamente subjetivo o que viria 
a Ser omisso em peça publicitária, pois, sem 
dúvida, em toda e qualquer publicidade, pode 
ser identificada alguma omissão, sendo im
possível que se esgote em uma propaganda 
todas as informações sobre dete.rrninado pro
duto. Cito o caso do Bom brü -1001 utilida
des. Já imaginou o tamanho da propaganda 
que teríamos que fazer? O Bom bril teria que 
fazer daí para frente e dtar 1000 utilidades. 
Se ele omitir uma está sujeito às penalidades 
do Código. Então, meu Deus, acho que tem 
que prevalecer o bom senso. 

A bem da verdade existe, e o Relator ontem, . 
com muita propriedade, fez uma observação 
~bre isso no _Ç~~Q_~9'-;!e_~~~ina as nor~~~ 
de publicidade, telecomunicações etc, -~ge 

Já wn dispositivo que estabelece uma coisa 
muito parecida.e, da forma corno foi colocada 
seria bom que modificasse. Lá diz o seguinte: 
que não se deve omitir o que for importante, 
e onlitlr -algo importante é uma coisa, agora, 
''mesmo por omissão" é que fica difícil. Então, 
por omissão de coisas importantes seria até 
válido ser mantido. Você não pode omitir na 
propaganda coisas importantes. "Mesmo por 
omissão", aí fica e V. Ex" hão de convir fica 
muito subjetivo. 

Passo a·discutir o item i, do art. 42. 0Títu1o 
I, segundo o que recebi da ass_essorla aqui, 
vai do art. 29 ao o _art. 46. Muito bem, então 
vamos falar sobre o art. 42. Ressalto que as 
penalidades previstas nas diversas alíneas do 
art. 42, nada mais são que formas de interven
ção administrativa. 

Assi_m sendo_, concluímos ser totalmente 
desnecessário estabelecer sanção de conceito 
genérico, qt..!e por sua abrangência desmen~ 
surada, poderá ensejar às autoridades incum· 
bidas da intervenção, o cometimento de des· 
mandos insanáveis na gestão das empresas, 
mesmo ãpós O desenlace de procedimentos 
judiciais. Até porque é absolutamente inconsti· 
tudonal a intervenção do Estado, numa em
presa privada, com as exceções previstas em 
lei, especificamente no caso de instituições 
fmanceiras. 

· Proponho a V.~. que seja suprimido a 
aJínea I do.art. 42, porque o inciso prevê, dentre 
inúmeras sanções, .as que estão sujeitas os 
infratores das nonnas de defesa do consu
midor, ~ interven~o admiilfstrativa. 

Isto aí é válido, é óbvio que é válido, institui
ções financeiras, pois já existe legislações es
pecíficas. Seria inclusive, inconstitucional dar
mos ao Estado este direito de intervenção ad
ministrativa. Ainda há poucos dias o ex-Go
vernador Gerson Camata, nosso Senadot, Co
mentava que no Espírito Santo ocorreram e 
poderia ocorrer em qualquer lugar. Porque, 
às vezes, os excessos são inclusive praticados 
à revelia_ do próprio Gõvemador, nessa área, 
nesse setor, e em diversos setores_ da vida 
pública, da vida privada e da vi~ soe~_ do 
País. 

Acho que temos que parar para pensar e 
suprimir esta alínea porque a intervenção ad
ministrativa é_ um negócio muito sério, é uma 
coisa prevista em lei, mas, especificamente, 
instituições financeiras. 

Gostaria de comentar, agora, sobre os arts. 
44, 45, 46. Mas proponho até comentar os 
arts. 47 e 48, embora não seja o caso, porque 
proponho tambem inserir dois artigos, uma 
das emendas que destaquei no arts. 47 e 48. 

Os arfs. 44 a 46 defmem competência da 
administração como sanções adminitrativas 
e multas etc. 

O que eu propUs numa das emendas e vou 
discutir agora o porquê, e discuto também 
·o PrOjeto Jutahy ~galhães, inclusive o pare-
cer do nosso... · 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Sã peço que não chamem ProjetoJutahy Ma
galhães. o-Código veio das Comissões ... 

O SR. CARLOS DE"CARU- É uma home
nagem a este ilustre Presidente. 

Prelimimirmente, impõem-se o esclareci
mento de que a emenda é apresentada para 
todo o final do título_VI, do Projeto de.Lei do 
Código apresentado e analisado e que esta
mos votando, de que trata das sanções admi

. nistrativas, a fim -de dar maior organiddade 
ao texto, no que concerne à apreciação das 
~feridas sanções. ----

Tivemos por objetivo deixar mais claros os 
tipos de penalidade e sua aplicação, supri
mindo de acordo com os princípios justifi
cados em outra emenda de nossa autoria, 
aquela que se refere de maneira enfática a 
intervenção administrativa. 

Já pedi, e já propus que fosse retirada. 
O projeto de lei sob exame insere num 

imenso artigo,' o de n9 44, as penas de apreen
são de inutilização _de bens e seiViços e de 
revogação de concessão ou permissão. 

Está tudo-inserid0i10 mesmoartigo-:--
Através da emenda que proponho, houve

mos por bem desdobrá-las, desde que ent~n
demos que cada penalidade administrativa, 
deve coiTesponder a uma conduta lesiva, de
terminada uma gradação lógica e equilibrada. 
Não se pode pura e simplesmente ir Já e _cassar 
o direito_ de produzir. Tem qUe advertir, tem 
que multar, tem que tomar uma série de provi
dências antes de chegar a esse nível. Por isto 
propus a' organização desses artigos da fonna 
como vou ler a V. ~ Tenho certeza que vai 
de encontro aOObjétivo de todos nós. 

Finalmente, no que concerne à contra pro
paganda mantivemos o texto original, por en
tendermos que atende perfeitamente os obje· 
tivos do projeto. 

Por isso, a discussão que vou fazer aqui, 
na realidade, é dos arts., 44 a 46, do Código 
que estamos discutindo, mas insiro como su
gestão mais dois artigos. Então, ponho aqui. 

"Art. 44. a pena de apreensão do 
bem será aplicado, quando forem consta
tados vícios que os tome !mpróprlo ao 
uso do seu destino. Está no art 44; 

Art. 45. As penas de inutilização do 
bem e suspensão temporária do seu fOJ:
nedmento ou de serviço, serão aplicadas 
quando for constatada a nocividade, ou 
periculosidade capaz de ameaçar a segu
rança c;las pessoas; 

Parágrafo único. Se ficar provada a 
nocMdade ou periculosidade hremediá
vet do bem, ao fim do processo adminis
trativo, a pena mencionada no caput deve . 
ser convertida em cassação de registro 
do bem junto ao órgão competente." 

Que pura e sin;tplesmente não podemos 
cassar o direito de se produzir que foi autori
zado por alguém, porque houve um produto 
defeituoso, ou um produto que não atendeu 
aquelas especificações. Aquilo pode ter acon
tecido até por causa fortuita, força maíor, num 
produto ou dois. 

Então, podemos suspender até que se cor
rija, vai Já a fiSCalização, ou o próprio consu
midor, que vai ter os seus direitos salvaguar
dados, aqui no Novo Código, ele poderá~ 
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que aquilo poSsa ser até por ação popular, 
se for o caso. 

"Art. 46. Ás Penas de ·m.terdiç-ãO tem
porária do _estabelecimento e suspensão 
temporária da atividade, serão aplicadas 
quando forem constatadas as irregulari
dades na produção, comercialização, ou 
prestação de serviços, que impliquem o 
aparecimento de vícios nos produtos ou 
serviços capazes de causar dano à segu
rança ou à saúde. 

§ 19 O prazo de interdição ou sus. 
pensão será fvcado pela autoridade admi
nistrativa, ouvido o titular do estabeleci
mento, e da ativldade, de modo a possi
bilitar a reparação das irregularidades ci
tadas no caput deste artigo." 

Porque muitas vezes Isto é_ normal, apenas 
urna correção na linha, o produtor pode voltar 
a produzir. 

Então, a autoridade administrativa tem au
toridade de suspender. Suspende e exige que 
seja corrigida em comum acordo, ouvido o 
titular do estabelecimento, a autoridade admi
nistrativa poderá autorizar novamente que 
aquilo fundone. 

Entre tomar essas atlbldes e cassar o em· 
presário, daqui a pouco estamos sem empre 
sário. 

§ 29 As penas citadas no caput só se
rão efetivadas depois de exercido o direito 
de defesa pelo suposto infrator. Ou seja, 
a pena máxima de cassação, ou fecha
mento do estabelecimento. 

Art 47. As penas de revogação de con
cessão ou permissão, ou cassação de licença 
do estabelecimento, ou atividade serão aplica
das quando o estabelecimento industrial, co
mercial ou profissional reincidir na prática das 
infrações com maior gravidade previstas em 
le~ depois de exercido o direito de defesa pelo 
suposto infrator. 

Parágrafo único. Não poderão ser consi
deradas, para o fim de caracterizar a reinci
dência, condutas que embora tenham sido 
condenadas por infrações na esfera adrrrlnis
trativa, estejam sendo discutidas no âmbito 
do Poder Judidário. 

Isto é óbvio. E nem pode ser diferente, senão 
o sujeito vai lá, multa uma vez, suspende, aí 
ele vai se defender, acha que está certo, houve 
uma perseguição, ele vai lá, multa a segunda, 
e já é reincidente naquele mesmo assunto, 
e fecha o estabelecimento dele. 

Então, temos que dar o direito de o dono 
do estabelecimento se defender da primeira, 
para pC?der ser penalizado ou sofrer a pena 
máxima pela reincidência. 

Isto não evita a suspensão provisória, que 
a autoridade administrativa tem o direito da 
suspensão provisória. · 

Art 48. A imposição de contra propagan
da será cominada quando o fornecedor incor
rer na prática de publicidade. 

Isto aqui, na realidade, o art 48, é tudo isto 
que está aí repito apenas inserir dois artigos 
porque, reaJmente, esta parte de propaganda 
está excelente no projeto, e p Sr, R~ator, com 

muita propdedade, colocou-e comentou e pro
põe a aprovação do arl 48. Na realidade, só 
mudo aqui a seqüência, coloco em seqüência 
diferenciada, organizada, e acrescento dois ar- . 
tigos. E o arl 48 diz respeito exatamente à 
parte da contrapropaganda. 

Em-posição de contrapropaganda será cc
minada pelo fornecedor incorrer na prática 
de publicidade danosa Repito inclusive os pa~ 
rágrafos que estão no projeto do original. · 

Era o que eu tinha a discutir, aproveitei para 
discutir todas as emendas, porque estão exata
méilte nos títulos que V. Ex', Sr. Presidente, 
colocou em discussão, aqui e agora. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Continua em discussão o titulo. Eu pediria 
apenas aos Srs. Senadores que fossem discu
tir a questão, embora a matéria seja aJl)pla 
e da maior importânci~· para uma discussão 
a mais liberal possível- por isto a liberalidade 
da Mesa - mas é_ que haverá a discussão 
de alguns títulos, e se ocuparmos muito tempo 
para discutir um dos títulos, teremos dificul
dades de chegarmos ao final dos nossos tra
baJhos. Então, eu pedida que fosse feita uma 
síntese maior da discussão, para ganharmo_s 
tempo e podermos chegar ao final da sessão. 

Algum Senador ainda deseja discutir o Títu
lo I? O .Senador Iram Saraiva, que foi o Relator 
parcial, deseja discutir o Titulo I? Perguntaria 
ao Relator se gostada de falar sobre o Titulo 
I? (Pausa) 

O SR. DIRCEClCARNEIRO (Relator) - Sr. 
Presidente:. creio que poderíamos fazer uma 
apreciaçã:o fmal sobre as inteJVeriçOes feitas, 
e isto seda_ talvez mais apropriado e menos 
cansativo. 

b SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Entãci, pãisamos aos Títulos D e III. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (Relator)-Títu· 
lo I? Bom, os f:itu1os ll e m, que foram-· 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magàlhães)
H e lll, que foram relatados pe,lo Senador Ger~ 
son· Camata, e as emendas são de n9s 38 ã 
60. Algum Senador deseja discUtir os Titulas 
II em? 

O.SR GERSON CAMA TA-Sr. Presidente, 
cumprimos a mlssão que V. EX' determinou, 
mas gostaríamos de colocar que mantivemos · 
as penalidades contidas no projeto original, 
apenas colocando algumas reduções de pra
ro. Ficamos, entrentanto, numa enorme dúvi
da, e trazemos a dúvida p~a o Plenário. A 
convivência com as leis, e a convivência princi
palmente com o Poder Judiciário, nos mostra 
que quando a pena é muito pesada o juiz 
muitas vezes vai desclassificando o crime para 
não aplicar a pena, porque ele fica sem muita 
opção, e quase a maioria das penas _são de 
reclusão. Ficamos numa enorme dúvida entre 
a detenção e a reclusão. Porque nesse uni~ 
verso daqueles que fornecem, que vendem, 
está tanto o grande industria], bem apetre
chado, juridicamente muito bem equipado, 
como está o dono do pequeno bar, dà peque
na mercearia lá no bairro, que não tem ne
nhum meio de se defender juridicamente, que 

tem pouco acesso, até, aos tribunais, e que 
às vezes não tem, monetariamente, nem meio 
de chegar ao tribunal. 

É claro que a lei não pode distingWr o cida
dão melhor equipado juddicamente do que 
não tem nenhuma assessoria jurídica. O meu 
tei'hâr é o de que; quando chega num determi
nado momento- vou logo citar um exemplo 
aqui - o juiz, na hora de aplicar a penalidade 
fique como medo de que aquela infração foi 
pequena, e aí ele entra numa ava1iação subje
tiva do fato que oc:orreu, da infração da lei, 
e a pena sendo muito elevada ele acabe des
classificando o tipo de infração que ocorreu, 
para n~o aplicar aquela pena que parece a 
ele um pouco pesada. 

Crto um exemplo - e _essa preocupação 
foi evidente há pouco tempo no_ Senado quan
do fomos apreci.ar a lei do nosso ilustre com
panheiro Deputado Carlos Alberto Ca6, sobre 
o problema de dlscdminação racial. As penas 
qu~ S. ~_colocou era~ ~o pesadas que o 
Sen~do ficou preocupado :em diminuí-las, 
porque os juízes seriam levadOs a não aplicar 
as penas. 

Por exemplo, vimos ontem a ilustre mãe 
de um dos candidatos à Presidência da Repú
blfca, dizer, até sem malícia, coisas ofensivas 
ao negro, e até podia parecer para ela uma 
demonstração cadnhosa de preocupação, in
correr ali em doze anos de reclusão. O juiz 
vai na hora dizer que não foi intenção de_ofen
sa, que não houve racísmo, e não vai aplicar 
nenhum dia, porque a penalidade é muito pe-
sada. 

Logo no arl47; diz assim: 

"Colocar no mercado, fornecer ou ex· 
por para fornecimento bens impróprios 
ao consumo." 

Entra uma reclusão de dois a cinco anos 
e uma multa. Mantive, porque acho que há 
uma selvageda tão grande nisso que precí~ 
sa~se dar um choque, um temor, um apavo-
ramento. -

Agora, é muito comum, Por exemplo, che
gar alguém num comércio, provocar ou dete
riorar um bem e, logo a seguir, faier a denún
cia e ficar lá o indivíduo sujeito-a cinco anos 
na cadeira porque ocorreu uma sabotagem. 
Se olharmos por esse lado, pode acontecer. 
Olhqdo pelo outro lado, também, se as penali

, dades são muito leves, os cuidados, a atenção, 
â inspeção do produto não serão levados mui
to a sério. 

Aco obseiVando que estamos começando 
a fazer uma coisa inédita no Brasil, e por isto 
rriantive as penas do projeto original, porque 
ou damos um choque, ou damos um susto 
e a lei pode s~r revista posteriormente ou fica
mos dentro de uma coisa tão leve. tão flutuan
te, tão disforme, tão sem uma linha concreta 
onde ocorre a travessia do norma! para o lle~ 
gal, que o Código não vai valer nada. Ou ele 
tem que valer ou.ele não vai valer. 

Então, deixo também que o Plenário parti~ 
cipe dessas reflexões e dessas preocupações. 

O SR. CÁRLOS DE'CARU-Permite V. EX' 
urn· aparte? 
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O SR. GERSON CAMATA - Com muitÓ
prazer, Excelência. 

O SR. CARLOS DE'CARU - Gostaria de 
lembrar a V. Ext Que rl"ão ftz nenhuma obser
vação nessa área penal, porque basicamente 
V: Ex' transfere para o Código Penal, ou seja, 
para a autoridade do Judiciário, se vai prender 
ou vai deter ou colocar em condição de reclu
são. Acho que o Judlciário - todos conhe
cemos - não vai levar adiante. Apenas essa 
preocupação do Senador Gerson Camata é 
absolutamente válida. Não adianta colocar
mos alguma coisa que vai inviabilizar, vai se 
tomar risível. Não se pode prender doze anos 
e mãe do Collor - não tenho nada com o 
Collor, não "coüori", não pretendo "coUorir" 
só porque ela chamou a1guêm disso ou daqui
lo, ou de preto ou de criouJo, é uma brinca
deira! Então, acho que devíamos estar dentro 
da nossa realidade, e a realidade brasileira é 
outra, e dentro da nossa realidade temos ob
viamente que proteger o consumidor, temos 
obviamente que criar um melhor relaciona
mento entre fornecedor e consumidor, e este 
é o objetivo do Iegis1ador neste momento. 

Então, reclusão, acho que realmente é exce
der àquilo que se pretende. 

É o que tinha a dizer e comentar sobre o 
parecer do Senador Gerson Oifnata. - -

da Saúde, mas se_ estiver no depósito do super· 
mercado é com o_ Ministério da Agricultura. 
O consumidor tem que andar com um asses
sor jurídico continuamente. · 

Então, acho que futuramente vam-os ter que 
mexer nos doze órgãos do Governo. Impuse
mos a quem produz e a quem fornece regras 
pesadas, estamos dando ao consumidor 
meios de ele se defender, mas não mexemos 
na estrutura governamental, que é ruim, múlti
pla, totalmente desestruturada. E se tudo isso 
virasse um órgão s6 talvez ele melhorasse a 
sua atuação na defesa do consumidor e no 
relacionamento do consumidor com o forne
cedor de bens e de serviços. 

Eram essas as conSiderações que eu farta 
Ao lado de cada emenda, aproveitamos mui
tas em parte, algumas rejeitamos, mantendo 
mais ou menos, por questão de unidade tma
bérn, o espírito do quadro que está sendo ela
borado. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Agradeço ao Senador Gerson Camata. Al
guém mais deseja discutir os artigos dos Titu
IQS II__e_IIl ou passemos ao !V? (Pausa) Alguém 
deseja discutir o Titulo IV? (Pausa) Então, va
mos ao Título V. Alguém deqeja discuti-lo? 
(Pausa) Vamos ao Título VI. Alguém deseja 
discuti-lo? (Pausa). 

Está encerrda a discussão. 
PasSemos à votação. O SR. GERSON CAMA TA- Mas sob um 

outro aspecto, quando ele fica ameaçado de 
uma reclusão, ele vai imediatamente substituir 
o bem quando o _consumidor ameaçá-lo, por- O Senador Dirceu Carneiro, como Relator, 
que ~a pena é muito pesada. Acho que ele . faz a declaração fmal. 
fica mais forçado, mais obrigado, porque o o- SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Eu 
que pesa sobre ele é urna pena violenta, que gostaria de fazer algumas considerações, data 
vai lhe causar prejuízos, vexame. Se a pena venia às observações dos ilustres Senadores 
não define - e aí estão as minhas preocu· De'Carli e Gerson Camata. Eu começaria pe-
pações - ele vai brigar com o consumidor, las questões das penalidades, que foi o assun
vai mandar o consumidor tomar banho, vai to abordado pelo Senador Gerson Camata. 
colocar ele para fora da loja, porque ele sabe E diante da sua dúvida muito procedente 
que vai arranjar um advogado e acaba até quanto à dimensão das penalizações, creio 
colocando o consumidor na cadeia. que alcancei uma clareza bastante ampla nes-

Então, participo da minha preocupação de se aspecto, especialmente me alicerçando 
a pena pesada o juiz desclassificar, mas, por num texto produzido pelo ex-Presidente do 
outro lado, a pena pesada' faz com que esse CNBC, que é muito interessante do ponto de 
relacionamento do consumidor com ·o produ- vista das penalidades. Com o máximo de pe
tor, o vendedor, o prestador de serviços, me- nas que temos aqui, aquela de privação da 
lhore, porque o prestador de serviços vai ficar Jiberade, é de 5 anos, e as outras são multas, 
mais coagido em dar mais atenção ao consu- e em se tratando da relação económica, mul-
midor. tas n!o podem se simbólicas. 

Sr. Presidente, acho que este é um trablaho Hoje, a Justiça tem verdadeiro ·constrangi-
pioneiro, um bom trabalho, e vamos ficar de- menta quando vai aplicar uma multa. Conhe-
vendo aos consumidores brasileiros uma cai- ço o episódio -de um juiz que ao aplicar a 
sa na qual não mexemos aqui, que é uma multa verificou que era de 20 centavos, e 
intervenção nos órgãos do Governo que lfdam quando ele verificou que era 20 centavos teve 
na defesa do consumidor. Acho que esse Có· tal constrangimento que apelou para as dispo
digo, futuramente, ou até ao longo da sua sições legais, porque ficou envergonhado de 
tramitação, vai ter que ordenar as coisas do citar 20 centavos na sua sentença. 
Gover'no, acabar cOm os doze órgãos do Go- O que ocorre aqui é que o-máximo de redu
vemo que defendem o consumidor e transfor- são é 5 anos. Então, vamos verificar o que 
má-los num só, dar urna destinação melhor, temos em outros aspectos da legislação. 
fazer uma economia processual, economia de O Decreto-Lei n9 869, de 1938, bem corno 
pessoal,porqueétãocompllcadaaleglslação a Lei de Economia Popular, Lei n91.521, de 
atual. Por exemplo, O consumidor às vezes 1951, cominam penas de 1 O anos de reclusão 
não sabe a qual órgão do Governo vai recla- para algumas fraudes. O Código Penal de 
mar. Por exemplo, um produto de origem ve- 1940, a Saúde Pública, no arl270, está prote
getal que estiver na prateleira de um super- gida, remédios e alimentos, por penas de pri
mercadoareclamaçãohojeécomoMinistério _são de 5 a 15 anos. De modo que estamos 

tendo referências, a de dolo, e 2 anos em 
caso de crime culposo, negligência, Imperícia 
e imprudência e na hipótese do art. 272 a 
pena varia de 2 a 6 anos. O outro projeto 
não foi exigente demais nesses aspectos, por
tanto. 

É interessante notar, por outro lado, como 
o nosso Direito Penal tem sido rigoroso com 
os fracos e manso com -os fortes, e tem sido 
menos zeloso na proteção do bem ou inte
resse coletivo do que resguardando o bem 
e o interesse particular, individual. Exemplos: 
Art 176, diz que quem tomar refeição em res
taurante ou tomar o ônibus sem dispor de 
recurso para o pagamento poderá ser punido 
com até 2 meses de prisão. Vejam V. Ex.'1 

que aqui está uma despropordonalidade no 
trato dessa questão de leis anteriores e do 
nosso ponto de vista, portanto, defasados. 

O SR. GERSON c:Afo.'.ATA._ V. Éx' veja 
que como a pena é muito- grande, se tornar 
um ônibus e ficar 2 meses na cadeia, nunca 
foi aplicada no Brasil. Não tenho conhecimen
to de que alguém tenha comido num restau
rante e ido para a cadeia por não ter pago 
a conta. Pena desproporcional o juiz não apli
ca. 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Per
feito. Acho que está correto e, portanto, 5 anos 
Mo é desproporcional, já que temos aqui na 
história da nossa legislação __ em vigor, talvez, 
coisas muito mais desproporcionais e V. EX' 
tem toda razão ao observar. É correta a obser
vação. 

De modo que neste aspecto_ eu acrescen
taria mais algumas coisas, por serem bastante 
interessantes e quase jocosas. Nesse dispo
sitivo penal a que acabei de fazer referência, 
em que s_e protege o patrimônio individual 
do dono do restaurante ou do ônibus, sequer 
nossa histórica crise de desemprego ou fome 
servfu de álibi, como a crise económica tem 
servido aos empresários. 

Ao seu destinatário certo, que jamais deixará 
de ser um mísero, uma pesssoa que furte (art 
155, § 19) coisa móvel de pequeno valor, uma 
lata de leite em supermercado, um ovo de 
páscoa, poderá ter a pena de até 4 anos, sendo 
que o juiz poderá e não deverá, reduzi-Ia de 
um terço a dois terços. Se o criminoso for 
primário. Como reclamar de 5 anos para 
quem lucra com a lesão de tantos. quem sabe, 
milhares, quem sabe, milhões? 

Na tutela do património individual, furto ou 
roubo, o Código Penal prevê penas de 8 a 
10 anos de reclusão (art 155, § 49, a 157). 
Um cheque sem fundo, por exemplo, pode 
render até 5 anos de prisão, jamais para um 
nao Pobre ·na pfática - conhecemos bem
essa rustória, enquanto tal, uma fraude no co
mércio, (art. 175), pode gerar, quase sempre 
gera, danos a múltiplos patrimônios, a_ pena 
é até 2 anos ou mera multa repassada aos 
consumidores. 

, Essas eram as cOnsiderações para dizer qUe 
a:s disposiÇões penais dessa lei, acredito, elas 
abasolutamente são desproporcionais e, por
tanto, estão dentro de uma proporção e de 
uma mec:Hda que já passou por diversos crivos 
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de debates da própria sociedade, que têm um 
certo alicerç:amento em documentos interna
cionais, que eram produzidos pela ONU e fo
ram também origem da geração deste projeto. 

O Senador De'Carli fez uma apreciação en
volvendo mais' de meia dúzia de artigos do 
Título I. Penso que aí, realmente, começamos 
a tratar da questão do c_onflito real estabe
lecido na sociedade e_ é uma questão muito 
dificil, porque argumentos poderemos encon~ 
trar de um lado e de outro. Fico com o espírito 
constitucionaJ que estabeleceu uma legislação 
de defesa do consumidor. S.e estamos tratan
do da defesa do consumidor e assim conside
rada necessária essa legislação, por ele com
por a parte mais fraca e isso, inclusive, a exem
plo das próprias relações de trabalho, onde 
se tem o patrão hipersufldente e o empregado 
hipossuficiente, e neste aspecto sempre a lei 
estabelece alguns tipos de tutela e proteção 
para o lado mais .fraco, para se estabelecer 
aí um mínimo de

0 
igualdade na sociedade, 

acho· que também poderemos tomar para as 
nossas considerações, de algum modo, esse 
exemplo das relações de tra~Iho, transpor~ 
tadas, guardadas as devidas proporções e cir· 
cunstâncias para as relações de consumo. 

E neste aspecto_ eu não gostaria de entrar 
em questões muito indMdualizadas como as 
levantadas pelo Senador De'Carli. 

Mas, o que eu gostaria de d~er é que todas 
as observações que pude apreender, emitidas 
pelo Senador Carlos De'Ccirli, elas se tratam 
aqui nesta propositura de p1,1niçõeS a desvios. 
Ela não pune quem se comporta adequada
mente no mercado; ela não pune quem pro
duz corretamente e distribui corretamente. 

O SR. CARLOS DE'CARLI ...c Eu gostaria 
de pedir um aparte a V. EX' 

O SR. RElATOR (Dirceu -Carneiro)- Pois 
'não como todo prazer. 

O SR. CARLOS DE'CARU-É sobre o caso 
que tive oportunidade de_ comentar aqui com 
V. ~~ do superveniente. 

Entáo, sugeri a supressão- do lndso- V do 
art. 6~' Eli gosta-ria que V. Ex' apenas, para 
o meu esclarecimento, me dissesse onde se 
desvia ou deixa de se punir qualquer coisa 
nesse momento. Porque deixo bem claro que 
a revisão dos fatos supervenientes também 
há de ser inadimitida, pois o Segmento produ
tivo, sem dúvida alguma, acabará arcando 
com um ônus que não é dele. Por exemplo, 
o que é superveniente para mim ou para V. 
Ex' pode não ser para um funcionário que 
perde o seu emprego. Então, ele comprou 
um determinado produto, passa a ser superve
niente para ele o fato de ele ter perdido o 
emprego. É superveniente, e justificaria ele 
mudar o contrato que ele tem com uma loja 
em ter lá comprado? Por Isso justifica ele de-
volver um produto_ seis meses depois, oito me
ses? Quei' dizer, isso-éUm negóCio íntiito sério, 
acho aue não se está punindo ninguém aí. 

OSR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Pare
ce-me, data venía, Senador De'Carli, que a 
legislação neste aspecto está abordando o 
J?!...oduto, não o consumidor. Não é -o consu-

midor que está defeituoso, deveria ser o pro
duto, e a superveniência incide em cima do 
produto. 

O SR. CARLOS DE'CARU....:....A modificação 
das cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais, ou sua revisão 
por fato superveniente que as torne_excessiva-
rilehte onerosas. -

No momento em que ele perdeu o empre
. go, ele passou a ter __ onerado excessivamente 

qualquer contrato que ele tenha de compra. 
Então, que sugiro a V. Ex' é que a supressão 

disso é __ o lógico, porque a proposta pelo fato 
de não se poder admitir~. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Senador Carlos De'Carli, pediria a V. EX' que 
fosse sucinto no aparte ... 

O SR. CARLOS DE'CARU - Mas hâ algo 
de tamanha importância ... 

O SR PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Exatamerite pOr isso que fomos altamente li
berais no tempo que V. Ex' dispôs ... 

O SR. CARLOS DE'CARU - Estamos ino
vando, estamos criando um código que, pela 
prlmeira vez no País, deverá ser estabelecido 
uma_ norma, um Cri~rio, uma lei que deverá 
melhorar a relação entre os forncedores e con
sumidores, e como disse o próprio Relator, 
Isso resuhará indiscutivelmente, até na quali
dade, na melhoria da qualidade dos produtos 
de uma forma geral e a preocupação básica 
nossa é, indiscutivelmente, proteger o consu
midor. Não podemos, de forma alguma, deixar 
de. faz~ r prevalecer o bom senso em ·certo;:; 
artigos que poderão, eventualmente, prejudi
car B: inic~tiYé\Privada, que é o básico da nossa 
economia. 

Então, já ·e,oste dentro do próprio projeto, 
em capítuJo específico, no CapítuJo 5~', seção 
1, lrtulo I, penalidades para cláusulas abusi
vas. p-Õrgue manter revisão por fato superve
niente- em contratoS de- compra e venda. É 
isso que -está aquí, isSo -está bem claro, está 
bem esclarecido. Acho que não se trata de 
bom ou mau fornecedor, bom ou mau empre
·sário ou bom ou mau comprador. Acho que 
isso tem de ser discutido com muita profun
didade, temos de exaurir discussões em tomo 

·disso._ · 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -À arM 
gumenta_ção d_e V. Ex' já no parecer, nós teria
moS feito uma referência em noss:o entender, 
data venía, do não procedimento, com arguM 
menta de que todos os sistemas jurídicos ati
dentais consagram o princípio da revisão 
compulsória dos contratos. Uma vez ocorrida 
a modificação das condições económicas ori
ginais, que passa a deterrniriar um desequi
líbrio da relação jurfdica inicial, isto se embasa 
na teoria da imprevisão adotada, como se dis
se, em todos os sistemas jurfdicos modernos. 
O próprio GoVerno tem sido um dos aplicaM 
dores desse aspecto, quando as variações das 
prestações da casa própria incidem em cima 
de salários que não acompanham os mesmos 
crescimentos e, portanto, congela prestações. 

De modo que eu creio que, nesta questão, 
precisaríamos estabelecer primeiro, abordan-

do inclusive_ a questão da liberdade. A liber
dade de pactuar nesse aspecto dos contratos. 
Que liberdade tem a pessoa que não cOm
pre~nde, que não tem acesso e que é impos
sfvellhe exigir o conhecirn~nto dos mecanis
mos comerciais que são dominados com mui
ta precisão, c:om muita competência e muito 
conhecimento pelo outro lado da relação do 
consumidor? Pelos comerciantes, fabricantes, 
produtores e, assim por diante, que na utiliza
ção de propaganda subliminar de embalagens 
atraentes, _um conjunto de questões que o. 
consumiciocnão_ tem condições de avaliar e 
nem de reagir, porque são embuídas d~ técni
caS rhuitó sofisticadas e, portanto, o transfor
ma num totaJ indefeso. 

De modo que, neste aspecto, estamos legis
lando para que esses tipos de procedimentos 
tenham algum tipo de tutela, de proteção, porM 
que estamos tratando da questão mais frágü. 

De modo que eu gostaria de prosseguir 
mais, gostaria até de avançar mais nessas re
flexões. mas vejo que o tempo não nos é favo
rável ·e, portanto, quero encerrar fazendo as 
seguintes considerações: 

O que está nesta propositura são expres
sões do bom senso, s!o expressões que vão 
passar por um conjunto de gradações, ne
nhum juiz deste País que utilize o termo lato 
da palavra, que faça jus ao termo largo dessa 
palavra, vai aplicar uma pena máxima para 
crimes menores, para lesões menores, pãra 
incidências menores. É claro que a pena máxi
ma é para a lesão máxima e, portanto, isso 
pode significar a milhões de individues. Por 
outro lado, as dúvidas que V. Ex" teve em rela
ção a esses aspectos, elas sempre estão sendo 
referidas quando se trata de uma lesão, de 
um dano, de algo assim que cause prejuízo 
e, portanto, não é incidente em nenhum as
pecto quando não exista o dano, não exista 
o prejuízo ou não exista uma evidência dessa 
questão. 

De mõdá que a Preocupação que V. Ex' 
tem, quero crer que além dela encontrar aqui 
guarida em diversos aspectos do texto que 
V. Ex' muito habümente não fez dtãção, quan~ 
do defendia seu ponto de_vista, eles estão aqui 
registrados e o tempo se fosse generoso co
nosco, nós poderíamos ir a fundo e tirar cada 
uma delas para responder cada uma das ques~ 
tões que V. Ex; levantou. Neste aspecto o Códi
go é algo completamente normal e, portanto, 
passível da nossa aprovação, além do que tem 
outras instâilcias ainda para serem discutidas, 
se por acaso alguma coisa nos falhar neste 
momento. 

O SR. CARLOS DE CARU - Para uma 
questão de ordem, Sr. Presidente. 

Temos de aprovar, de qualquer maneira? 
Há um problema de prazo, qualquer coisa nes
te sentido? 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Hoje deveremos votar. Já foi discutido e agora 
estamos no processo de votação e não há 
discussão das emendas nem dos destaques. 
Agora serão apenas colhidos os votos. A dig.. 
cussão já foi a mais ampla, não interrompi 
nenhum Sr. Senador nos momentos em que. 
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se estava discutindo a matéria, porque cada 
um falou aquilo que julgou necessário falar. 
Agora, na votação não há mais encaminha~ 
menta de votação nem discussão; apenas vo
tação. 

O SR. GERSON CAMA TA- As emendas 
serão votadas e os destaques um a um? 

OSR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Os destaques serão votados. 

Votação em globo do Projeto de Lei do Se
nado n" 97/89 sem prejuízo dcls emendas. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o projeto, ficam prejudicados o 

PLS n9 1/89 e a Emenda n11 1/89, a Emenda 
n9 1 do Substitutivo. 

Votação em globo das emendas de parecer 
favorável do Relator-Geral de n9• 14, 16, 19, 
21 e 59. 

O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, 
s6 um esclarecúnento. 

As emendas depo[s entrarão uma a uma, 
as que estão destacadas? 

O SR. PRESI.DENTE (Jutahy Magalhães)
As que estão destacadas entrarão uma a uma. 
· Votação em globo das emendas de parecer 
favorável do Relator-GeraJ de n~s 14, 16, 19, 
21 e 59, nos termos da redação sugerida pelo 
Relator-Parcial, Senador Iram Saraiva, as de 
n~ 18.e 22, na forma sugerida pelo Relator
Parcial, Senador Iram Saraiva, e de n..s IR, 
2R,- 3R, 4R, 5R, 6R, e 7R, apresentadas pelo 
Relator-Geral. 

Informo que as de n"" 15 e 20, também 
tinham merecido parecer favorável do Relator
Geral, mas como o Senador Carlos De'carli 
não concordou com a redação sugêrida pelo 
Relator, S. Ex' pediu o destaque dessas emen
das. Portanto, elas não entram nesta votação 
em globo. 

O SR. GERSON CAMA TA -Se por acaso 
o destaque não for aprovado, prevalece a do 
~r. Relator. Não é isso? 

O SR. PREsiDENTE (Jutahy Magalhães) -
Prevalece. _ 

Em votação as emendãs. 
Os Srs. Senadores_ que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovadas. 
Vo\açãp em globo das emendas que rece

beram pàrecer contrário do Relator-Geral, as 
de n~ 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 23, 
24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32,34,35 e 
36, ressalvados os destaques. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovadas. 
Passamos à votação dos destaques. 

REQUERJMENTO N• I 
Destaque assinado pelo Senador Affonso 

Camargo, como líder do PTB: 

''Requeiro, nos termos do inciso VIJJ, 
do art. 374 do_Regimento Interno, do Se
nado Federai, destaque para a aprovação 
da Emenda n~ 2, de autoria do Senador 

Carlos De'Carli, ao Projeto de Lei do Se
nado." 

Em votação o requerim-ento. 
Os Sr. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Passamos à votação do destaque. 

EMENDAN•2 

De autoria do Senador Carlos De'Carli: 

"Suprima-se o inciso V do art 6_9" 

Na discussão S. E>r abordou essa questão 
com grande _ênfase. _ 

Os Sr .. Senadores Que aprovam o destaque ... 

o sR. CARLoS úE•C:ARu-Para esclareci~ 
m_ento dos Colegas, quero dizer que é exata
mente sobre a parte que diz respeito ao "su
.pWeniente", e eu irisiSto em deixar bem daro, 
pois da forma c9mo está colocado po?erá 
modificar, em muito, a relação consumu:lor
fomecedor, criando grande prej!JÍZO, talvez 
mais para os consumidores, do que para os 
fornecedores ... 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
Senãdor, peço a compreensão de V. ~. já 
discutimos, com toda liberalidade, a questão, 
masagora estamos, Inclusive, com premência 
de tempo Para outros SenadÓres. -

Peço, então, aos Senadores que votem o 
Destaque n? 1 para a Emenda n~ 2 do Senador 
De'Carli, do Senádor Affonso Camargo. 

Os Senadores que estiverem de acordo 
com o destaque votem a _favor, SIM; os que 
forem contrários votem NAO. (Pausa) 

Rejeitado o destaque. 
Passa-sé à apreciação do Requerimento n9 

2 do Senador Affonso Camargo. 
"Requeiro, nos termos do inciso Vlll, do Re

gimento Interno do Senado;'destaque para a 
aprovação da Emenda n9 7 de autoria do Se
riàdor Qirlos De'Ca:rli, ao Projeto de Lei n9 

97/89." 

EMENDAN•7 

-- Dê-se ao§ 21 , do art. 12,a seguinte redação~ 

"§ 2? Responsáveis determinados no 
caputde_~te artigCJ se eximem de. respon
sabüidade demonstrando culpa do con
sumidor, de usuários ou de terceiros, ou 

- - -ocorrência de casos furtuitos, ou força 
- - -niaiár :" 

Os Senaâóres que estiverem de acordo 
com o destaque permaneçam sentaçl.os. (Pau
sa) 

Rejeitado o pedido de deS'ijique. 

REQUERIMENTO N• 3 

"Nos termos do inciso VIII, do art. 374 
do Regimento Interno, requeiro destaque 
para a aprovação da Emenda no 9 de 
autoria do Senador Carlos De'CarJi para 
o Projeto de Lei do Senado n9 97/89."_ · 

Em Votação o requerimento. 
Os senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

Passa-se à Einenéla no 9: 
"Dê-se ao cappt do art. 14 a seguinte reda-

~ão: _ _ __ 
Art 14. O produtor, o fabricante, o impor

tador e o comerciante de bens de consumos. 
duráveis, ou não duráveis, respondem solida
riamente pelos vícios de qualidade que os tor
nam imprópriOs ou inadequados ao consumo 
a que se destina, ou lhes diminua o Valor, 
assim como por aqueles decorrentes de dispa
ridade com as Indicações constantes· do reei· 
p'iente da embalagem, rotulagem, ou mensa
gem publicitária, podendo o coitsumidor exi
gir a reparação do defeito do produto, ou na 
impossibilidade,_ promover a substitUição do 
produto pOr outrO em perfeito estado,ou abati
mento proporcional do preço. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o destaque 

solicitado quetram permanecer sentados. 
(Pausa) 

Rejeitado o destaque. 

REQUERJMENTO N• 4 

"Requeiro nos termos do inciso VIIL art. 374 
do Regimento Interno do Senado Federal, c:Jes
taque para aprovaçãO da Emenda n~ 15 de 
autoria do Senador Carlos D_e'Carli." 

EMENDAN• 15 

Dê-se ao caputdo art. 19 a seguinte redação: 

"Art. 19. Prescreve em 30 dias_ o di
reito de redan)a,r por vícios aparentes ou 
de fácil constatação de bens _e serviços 
contados da entrega efetiva dos bens_, ou 
do término da ex~cução do serviço." 

O Relator em sua proposta diminui o prazo, 
previsto no projeto original, de um ano para 
seis meses. 

OSR. GERSON~CAMATA-Sr. Pre5iâente,~ 
é necessário que-se chame a atenção,_Poi-que 
se o vício é apãrerite, ou de fácil constatãçáo, 
um ano de prazo seria muito, acho que deveria 
ser mesmo 30 ·aias. PoiS que diabo d~ Vício 
é esse que é aparente, de fácil constatação, 
e demora-se um ano p_ara descobri-lo? 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Mas, Sr. Pre· 
sidente, não pode ser menos, porque, por 
exemplo, no setor eletrônico as própriaS fábri
cas dão a garantia de um ano. Corno a lei 
vai reduzir para seis, ou um mês? 

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)
Mas há uma suge&tã,q do_ ~~l_ator ~ acei_tà_ ... _ 

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) .:..:.:._ O 
oculto é outra coisa, já está previsto no art. 
4• 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Se V. Ex'" permitirem vou ser um poUco severo 
nessa questão. Não há mais condições de dis
cutir a matéria. Agora é hora de votação. 

O que estavá aprovado na sugestão do Se· 
nador era seis meses. Se for rejeitado o desta
que, ·será ·mantido_ o_ prazo de 180 dias. 

Os Srs. Senado~ gue estiverem de .:~corda 
com o destaque permaneçam sentados. (Pau
sa) 

Rejeitado 
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REQUERIMENTO N• 5 

Pedido de destaque para a aprovação da 
Emenda n"' 20, do Senador Carlos De'Carli. 

EMENDAN•20 

Dê-se ao § 49 do art. 19 a seguinte redação: · 
'Tratando·Se de vído ·oculto o prazo 

prescricionaJ iriicici-:Se no mOmento em 
que ftear evidenciado o defeito; desde que 
esteja o bem ou serviço dentro do perfodo_ 
de garantia." 

O Srs. Senadores cjue estiverem de acordo. 
com o destaque permaneçam sentados. (Pau
sa) 

Rejeitado. 

REQUERIMENTO N• 6 
Refere-se ao pedido de destaque para avo

tação da Emenda n10 24, de autoria do Senador 
Carlos De'Carli. -

EMENDAN•24 
Suprima-se do _§ 1 ç do art. 26 a expressão · 

"mesmo por omissão". 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

com o pedido de destaque, com a nova reda
ção sugerida pelo Senador De'Carli queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitado. 

REQUERIMENTO N• 7 
"Requeiro, nos termos do inciso VIl( 

, do arl374, do Regir:nento Interno, desta
que para emenda n~ 3,3, do Senador Car-
,lo~ De:'Carli. _ _ _ _ . 

. Em,enda n9- 33-=:. Emenda a alínea i 
do art 42 do ProjêtO de Lei do Senado. 
"Suprima-se a ali'nea },dO art. 42, PLS n~' 
97/89." .. 

Ús Srs. Senadores que estiverem do acordo 
com o pedido de destaque queiram perma
necer .~ntados. (Pausa) · 

Rejeitado. 
-.. E o.ÚÍtimo requerimento,.o.de n9 8, se refere , 

à Emenda n~ 37, de autoria do Senador Carlos,. 
,De'CarlL 

"EMENDA N• 37 

Substituam-se os arts. 44 a 46 do Pro
jeto de Lei do Senado n9 97, de 1989, _ 
pelos seguintes, renumerando-se os de
mais: 

"Art. 44. A pena de apreensão do 
bem será aplicada quando forem consta
tados vícios que o tomem impróprio ao 
uso a que se destina. 

Art. 45. As penas de inutilização dC! 
bem e suspensão temporária de seu for
necimento ou de serviços serão apl_icadas 
quando for constatada nocividade ou pe
riculosidade capazes de ameaçar a segu
rança das pessoas. 

Parágrafo único. Se ficar provada a 
nocividade ou periculosidade irremediá
vel do bem ao fim da ·processo adminis
trativo, a pena mencioriada no caputpode 
ser convertida em cassação do registro 
do bem junto ao órgão. competente. 

Art. 46. As penas de interdição tem: 
porária do estabelecimento e suspensão -

temporária da atividade serão aplicadas 
quando forem constatadas irregularida
des na produção, comercialização ou 
prestação de serviços que impliquem 
aparecimento de vícios nos produtos ou 
serviços capazes de causar dano à segu
rança ou à saúde. 

§ _lo O prazo de interdição ou sus-
pensão será afixado pela autoridade ad
ministrativa, ouvido o titular do estabele
cim_ento e· da atiVidade, de modo a possi
bilitãr· areParãção das irre9wandades ci
tadas no caput deste artigo. 

§ 29 As penas citadas no caput só 
serão efetivadas depois de exercido o di
reito de defesa pelo suposto infrator. 

Art. 47. As penas de revogação de 
_concessão ou permissão de cassação de 
licença do estabelecimento ou atividades 
serão aplicadas quando o estabelecimen~ 
to .iridUStrial, comercial ou profissional 
reincidir na prática das infrações de maior 
graVidaae previstas em lei, depois de exer

,:_ddo o_dlr_e::ito de defesa peJo-suposto in
frator_. . 

Parágrafo único. Não poderão ser 
considerados para o funde se caracterizar 
a reincidência condutas que, embora te
nham sido condenadas como infrações, 
na esfera administrativa, estejam sendo 
discutic!~ no âmbito do Poder Judiciário. 

Art~ 48.. .A imposição de contrapro
paganda será combinada quando o for
necedor incorrer na Prática de ·publici
dade enganosa, nos termos do disposto 
no art 26 e~ seu § }9 desta Lei, se~pr_e 

. às expensas do infr_aJ.Qr. 
§ ]9 A retificação será divuJgada pelo 

responsáv_~l no mesmo veículo de comu
nicação, utifiZado _com as mesmas carac
terísticas empregadas; no que se refere 
a duraÇàõ, espai;o,~IOCal e horário. 

§ 29 A contrapropaganda será apli
cada Pelos ói-Qãos públicos_ competentes 
de p_roteção ao" consumidor, median~e 
procedimentO administrativo, asseg"uran
do-se-lhe ampla defesa, mas somente se
rá publicado por expressa determinação 
do .MiniStro de ~tado da respectiva área 
de atuação administrativa.· 

§ ~ _ Enqüanto nã.Ó promover a con
trapropaganda, o fornecedor, além de ou
tras sanções cabíveis, ficará impedido de 
e(etuar; pOr qualquer meio, publicidade 
de seus bens e serviços." 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
com o pedido, conservem~se como estão e 
os que estiverem contrários, manifestem-se. 
(Pausa) 

Rejeitado. 
Não constando maJs requerimentos de pe

dido de destaque, fica encerrada a votação. 
Temos ainda, aqui, os TituJos II e III, que 

não têm mais destaques. 
Votação, em' globo, das EmendaS de- n'?' 

8-R, 9-R e 1 0-R, apresentadas pelo Relator
Geral aos Títu1os n e IIL 

Os Srs. -Senadores QUe estiverem de acordo, 
conservem-se sentados {Pausa) 

Aprovado. 
Votação, em globo, das Emendas que rece

beram parecer contrário do Relator-Geral de 
rr-3B,39,40,4I,42,43,44,45,46,47,4a 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58 e 60. 

Os Srs. Senadores que eStiverem de acordo 
conservem-se sentados. (Pausa) 

Rejeitadas as emendas. 

Título W 

Votação da Emenda rf 11-R, do Relator
Geral, que suprime o Trtulo IV do Projeto. 

Os Sr~ Senadores que estivereffi de ·acofdo 
com a Emenda no;> 11 ~R. do Relator-Geral, con
servem~se sentados. (Pausa) 

Aprovada. 

Titulo V 
Votação, em globo, das Emendas qUe rece

beram parecer favorável do Relator-Geral de 
n~ 61 e 62. -

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, 
consevem-se sentados. (Pausa} 

Aprovado. _ . -· . 
Agora, realmente, está encerrada a votação. 
Eu pediria aos Srs:-semidores que, antes 

de se retirarem, assinem o parecer. 
Eu gostaria de agradecer, pelo compare

cimento, a todos _os Srs. Senadores que aqui 
estiveram- e manifestar meu agradecimento 
à Assessora Maria Aparecida Santos Pereira 
e ao Assessor Alexandre Paulo Duprat Martins, 
ao Secretário da Comissão, Kleber Alcoforado 
Lacerda e a todos os demais funcionários da 
Secretaria das Comissões, dizendo que, final
mente, chegamos ao término de nossos traba
lhos dentro daquilo que prevíamos e desejáva
mos, sem solicitar qualquer prorrogaçáo de 
prazo. 

O ass_unto, agora, vai ao Plenário, .e lá será 
feito o traba1ho final. 

- Está encerrada a reiinião 

COMISSÃO DE ASCAUZAÇÁO 
E CONTROLE 

3~ Reunião Extraordinária, 
realizada em vinte e'um de junho 

dç rn1I QQvecE:'ntos e oitenta e nove 

Às nove horas e gintá ·minutos do dia vinte 
e um de junho ),fé mil novecentos e oitenta 
e nove, na sal;4 de reuniões da Comissão de 
Assuntos So9"ais, Ala Senador Alexandre Cos
ta, sob a pre,sidência do Senhor Senador Ro
berto Camp~s. reúne-s~, extrã:Ordinàrlame"nte, 
a Comissão' de Fiscalização e Controle com 
a presença dos Senhores Senadores Meira Fi
lho, Nelson Wedekin, João Lobo, Marco Ma
dei, Jamil Haddad e João· Lyra. Observa-se 
também a presença dos Senhores Senadores 
Afonso Sancho, Carlos De'Carli e Saldanha 
Derzi. Deixam de comparecer, por motivo jus
tificado, os Senhores Senadores Alul"zio Bezer
ra, Gerson Camata, Jutahy Magalhães, Man
sueto de Lavor, Mauro Benevides, Marcondes 
Gadelha, José Paulo Biso!, Dirceu Carneiro, 
Carlos Alberto, Moisés Abrão e Mã.urido Cor
rêa. Dando inído aos trabalhos e dispensada 
a leitura da Ata da reunião anterior, o Senhor 
Presidente convida o Excelentfsslmo Senhor 
Senador Jarbas Passarinho, ex-Ministro da 
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Previdência e Assistência Social, para tomar 
assento à mesa e ilustrar a COfnfssão com 
a sua experiência passada, fazer crítica a expe
riênda presente e possivelmente, fazer suges
tões sobre o futuro. Comunica aiilda que o 
Senador Jarbas Passarinho será o primeiro 
da lista de depoentes a serem ouvidos nesta 
Comissão. Virão depois o Exm~ Sr.-Minístro 
Jáder Barbalho, os ex-Ministros Renato Ar
cher, Waldir Pires e Raphael de Almeida Maga
lhães. Passando a palavra ao Senador Jarbas 
Passarinho, este saúda Os Senhores Seriado
res e_ os companheiros da Previdência. Prosse
guindo, faz uma pequena retrospectiva do Mi
nistério da Previdência e Assistência Social, 
passa a tratar da situação de 1983 e l984 
quando esteve à frente da referida pasta, finali
zando a sua explanação abordando a Medida 
Provisória· n9 63 que "Altera a legislação de 
custeio da Previdência Sócia! e dá outras provi
dências", ora em apreciação no Congresso. 
Salienta também a grande responsabilidade 
da Câmara e do Senado neste anõ eleitOral, 
ao aproximar-se a eleição para Presidente da 
República. A seguir, inidando a fase de deba
tes, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Afonso Sancho, que ques
tiona o depoente sobre o percentual que erà 
retirado para a contingência e se o Finsocial 
pode ser aumentado, entre outras questões. 
Fazem uso da palavra, ainda, al.éffi do Senhor 
Presidente o Senador João Lyra. Em séguida, 
agradecendo ao Senador Jarbas Pâssarihho 
que iniciou magnificamente a série de audiên
cias, o Senhor Presidente comunica que nó 
próximo dta vinte e oito, a .esta mesma hora, 
será ouvido o MinistroJáder Barbalho e coloca 
alguns tópicos como sugestão para que o Mi
nistro discuta, os quais foram acolhidos, sendo 
determinado a esta Secretaria a elaboração 
do oficio correspondente. Agradece também 
a presença de todos e, ao meio-dia, a presi
dê'hcia encerra a reunião, )ê)vrand.o. eu, Maria 
Olímpia Jiménez de Almeida, Secretária da 
Comissão, a presente Ata, a qual, depois de 
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Pre
sidente e levada a publicação juntamente com 
as notas taquigráficas, conforme determina
ção da presidência. - Senador Roberto 
Campos. Presidente. 

Af'IEXO À ATA DA 3• REUIYIÃO, EX-
7TIAORDINÂRIA, DA COMISSÃO DE F/S
OILIZ-1Ç;ÍO E CONTROlE, RE:ALizADA 
EM21-6-89, QUE SE PCJBUCA COM A 
DEVIDA AaTOR/õ\Ç;ÍO DO SENHOR 
PRESIDENTE LM COMISSÃO. 

Convidado: Senador Jarbas Passarinho. 
Oradores: Afonso Sancho -João LjTa. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) ~ 
Vamos dar início aos nossos trabalhos, agra
decendo ao Senador Jarbas Passarinho ter 
tido a paciência, como ex-Ministro da Previ
dência e Assitência Social, provavelmente um · 
dos maiores conhecedores do assunto nesta 
Casa, de vir aqui ilustrar-nos com a sua expe
riência passada e fazer a critica da experiência 
presente e, possivelmente, fazer sugestões so
bre o futuro. 

O Senador Jarbas Passarinho será o primei
ro da lista de depoentes a ser ouvido. Vrrão 
depois o Ministro Jáder Barbalho, o ex~Minis· 
tro Waldir Pires, o_ Sr. Renato Archer e o Sr. 
Raphael de Almeida Magalhães. 

Tem a palavra o Se_!1~dor Jarbas Passarlnho. 
O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presi

dente, Srs. Senadores, e que me seja permitido 
saudar os companheiros da Previdência e 
também o Dr. Brasil, Presidente do Iapas. 

Suponho que, pela colocação que o Sena
dor Roberto Campos fez. a crítica do presente_ 
e__do _futuro devem caber mais àqueles que, 
no momento, estão analisando esta questão. 
Somos todos n(;ls Senadores e Deputados, es~ 
pecialmente aqueles que me sucederam na 
Previdência Social numa sucessão imediata, 
no caso, o ex-Ministro Wa1dir Pires, sobre o 
qual há um conceito generalizado na opinião 
pública de ter sido um administrador que, por 
excelente administação, conseguiu zerar o dé
ficit da Previdência. 

Isso é da maior importância, porqUe, sendo 
fsso verdade, se chegaria à conclusão de que, 
todas as vezes em que a Previdência _estivesse 
com problemas, eles seriam evidEmtemente 
resultado de LU"Qa má adminlstr~ção, e não 
de efeitos conjuntura!s. 

Começo por uma pequena retrospectiva, e 
não vou me perder nela. O nosso Senador 
Marco Maciel, como Chéfe aa·casa--Gvil que 
foi, também deve conhecer bem essa matéria 
da Previdência Saciar. Aféin diSsO; foi"Gover~ 
nado~ ~ é Senado~ brilhante"! c;c?~O ~O todos 
aqui. 

o rrteu problema começou em 1967. o 
Senador Roberto _Çarnpos, que foí i.ull-brilhan
te_ Ministro do Governo Castello Branco, foL 
naturalmente parte da legislação que, naquela 
altura, fez a unificação dos institutos. Coube~ 
me aplicar, da legislação aprovada ainda em 
fevereiro de 67, a iJJi.ificaçãci da Previdência, 
que não foi fácil, e mais tarde o pi'ograma 
do Fundo Rural. Isto coube a mim,-cOmo Mi
nistro do Trabalho e da Previdêncià Social~ 
na éPoca· as Pastas eram conjuntas~ 

A unificação entontrou extrema resistência, 
principalmente do Instituto dos Bancários. 
Eles não desejavam a unificação, porque ti
nham wn instituto, poderia dizer, até modelar, 

naturalmente resultado em grande parte das 
·contnbuições, que eram maiores do que as 
do Iapetec, do IAPM e as;sim por diante. Eles 
sabiam que, na hora em que houvesse a unifi
cação, haveria uma perda da qualidade, para 
que houvesse um beneficio de elevação de 
qualidade dos que estavam mais embaixo. 

Conseguimos vencer isso e fiZemos a apli
cação da Lei CasteJio Branco. Ocorre que tive
mos a primeira grande dificuldade de fazer 
o levantamento de patrimônio, porque havia 
institutos, como o Instituto dos Marltimos, que 
não fechavam balanço há cinco anos. Com 
isso, n_ão tínhamos possibilidade de saber qual 
era o património da Previdência. Levamos al
gum tempo para poder fechar isso. 

Depois, diz o relatório do Senador Carlos 
Chiarelli, que foi de dezembro de 86, que o 
ano de 45 traz a público duas questões que 
viriam ganhar bastante repercussão nos anos 
posteriores: a) a polêmica concemete às alter
nativas de regimes financeiros - repartição 
X capitalização - com fundamento na teoria 
do seguro social, segundo o qual a Previdên
cia, para lograr estabiliclade a longo prazo; de
ve se alicerçar de forma intransigente em sóli
dos princípios tecno-atuariais; b) a_ r~velação 
do ·débito acumulado da União com a Previ
dência SoÇial, em montante tão expressJvo 
que atingia o patamar de mais de três quartos 
da despesa anual de todo o conjunto das insti
tuiÇ~es previdenc_i~ri~ .. Isso em 45. . . 

Vamos ver que, ao longo do tempo, esse 
débito da União vai Ser crônico. 

Insiste o relatório que, a partir daí e' devido 
evidentemente à Préssão do problerria- infla
cionárió, o sistema de capitalização cedeu ao 
sistema de repartição, que é o que deve estar 
funcionando inclusive no momento. 

A Previdência Sedai, em relação à questão 
do débito, tenho a convicção - passei nela 
duas vezes, de õl a 69 e depois de finl -de 
83 até março de- as - de que resUlta em 
grande parte de wna omissão por parte de 
Ministros adminístr.:idores. Quando a econo
mia vai bem, muita vezes os Ministros' rião 
pressionam a área do Planejamento e a área 
da Fazenda, porque estão satisfeitos com.._a 
arrecadação e, com isSo, o Estado, a União 
se retraem. 

DOCUMENlQS A QUE SE REFERE O SR. MINISTRO 
- JARBAS PASSARINHO EM SElf DISCURSO: 

'EVOLUÇÃO DA RECEITA_GLOBAL E DA DESPESA 
GLOOi'!.l NO PER IODO 1970/82 - VALORES 

DCP-RéSSbS--aA MOEDA CORRENTt. - EM CR$ 1. 000,00 

Anos Receita Global 
- ( 1) 

1970 9.076.710 
1971 12.184.294 
1972- 17.912.173 
1"973 25-: !5/i. 1 f6 
1974 36.855.670 
1975 55.717.353 
1976 89,494.738 
1977 138.937.454_ 
1978 206.733.198 
1979 33:>.860.613 
1980 636.002.739 

-1981 1.368.675.008 
1982 3.183.348.000 

_.Eon te: SEA 

Despesa Global 
(2) 

9.183.498 
-11.699.651 

16.822.250 
23.214.968 
33.731.261 
"57.. 649. 3'04 
90. 723.200 

137.809.814 
210.529.480 
332. 467. 885 
6B5._472.569 

1. 487.583. 820 
_3. 102.982.000 

Saldo 
(1) - (2) 

~ 106.788 
484.643 

l,Ql!9.9Z3 
2.362.148 
3.124.409 
"3. 068.049 

-1.228.462 
1,127.640 

~s: 196.282 
3~3"92. 72B 

-4.9' 469. 830 
-118.908.812 

80.366.000 
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DESPESAS DS BENEFÍCIOS SEM COBERTURA 

Renda Benefícios Abono Percentual da 
Ano Mensal Empregador Total Despesa Tota T 

Vitalícia Rural Anual de Benefícios 

1979 8.059_ 5-4•r- 8.603 4. I 
1980 17. 539 2_.130 1. i29 20.897 4.8 
198L 40 . .643 7~09f-- __ a::sst 5L691 5.4 
1982 91.654 14.366 2.2v_393 ll3.413 6,2 
1983 222. _141 112.003 23...-697 287.846 6.0 
1984 6""<7 •• 000 9(LOOO 155.600. 876.600 6.2 

001.000 ' ___ 95-J..OO -- 159.880 847' 599 6.0 

Not<:~s- Os dados refat i vOs a 1979/83 foram Óbt idos através de Balan 
cetes llcumuladOs. Para 1984 Foram feitas est imat lvas tomando 
por base as distribuiÇÕeS percentuais de 1982 e de 1983. _ 

-Os percentuais são em relação ã despesa total de Benefícios 
{incluindO Salário-Família, Salário Maternidade e Benefícios 
à _conta da União). 

A PERDA DE RESERVA DE CONTINGg_NC!A 

~PAS - DATAPRtV USUÁRIO: PR 
SÍNTESE -SISTEMA INTEGRADO -OE. SÉRIES HISTéRICAS EM 17-11-83 

PC/C~S I.PG Desp.Benef. __ Desp.Benef. Def Tator 
Semestre Fraç;'io Dec. Real .80/83 Acréscimo Monetária 

=107. INPC CrS 10.000 Dec_ 104 lNPC Base INPC 

1.Sem.80 0.0165- 165.938.207 2. 743.94.8 0.1169 
2.S.em.BO 0.0376 286.402.506 10.771.572 o. 1698 
!.Sem. SI 0.0575 365.240.537 -z-t.on.323 0.2359 
2.Sem.81 0.0808 627.277.130 50.662.663 ·o.3246' 
l.Scm.82 0.1016 --839.637.238 85.330.752- -0.4714 
?_.Sem.82 o. 1214 1.349.675. 782 163.879.!)00 0.6424 
1.Sem.83 . o. 1417 1'.845:;:._49,220 261.402.764 1.0000 

Total 5_478. 470.620 595.803.522 

!NFLU~NCIA DA LEGISLACÃO SALARIAL SQêRE_O DÉFICIT DO Slf'J'AS 
INFLU~NCIA DOS DE.C~Et0S __ N2 2.Cf4.5_E 2.065 

oesp. Benef . 
Acréscimo 

Valor Atual 

23.478.581 
63.449.022 
89.0(7.177 

158.680.959 
181,632.354 
255.119.536 
261.408.764 

1.029.512.593 

Me~e$ Contrlb./Empresas Contrib./Enpresas D1ferença Diferença Diferença Diferença 
1983/ 1984 Fator2. 0853 0,9650 Fator2. 065aO, 8800 2. 045/1983 2. 065/1983 -2:.065/ 1984 ACuiiHJl ./1984 

Difcrenca 
Agosto 506..476 506. 476 -o- retat fva ao 
Setembro 518.167 518.167 -o- Decreto 2.045 
Outt.Jbro 543.474- 543.474 -o- em 1983 · Oífereocao 

relativa ao 
Novembro 586.784 586. 78'1 -o- . Decreto 2:.065 
l:'e::et~bro 700.622 690.594 10.028 ., 1983 

Jane Iro 776.878 _76..0? 13A 16.744 16,744 
Fevereiro - 810-.037 _790.372 19.665 36.409 
Março 837.633 815.538 22..095 58.504 
ll.bri I 892. 199 .865.2.97 26.902. 135-.!06 
MaiO 986.587 951.371 35.2.!6 120.622 
Junho 1 .204.837_ I. 143.69.1 . '.6·1' 1.46 - 18!. 768 . 
Julho 1.32.8.210. 1. 252. 124 76.086 25.L851l 
Agosto 1.381.257 1.298. {13 82..544 340.0.98 
Setembro 1.425.046- 1.337.165 87.88_1 .4l8-279" 
Qrtubro 1.508.260 1.410.333 97-927 )26.206 
Novembro 1.627.391 1.514.9.47 112.1144 638..650 
Dezembro 1.865. 829 1. 717.226 148.603 787. 253 

Total 1984 13.856.910 

Nota; Esta proJeção ut f 1 fza INPC/SE:ST p-ara t'984" f0rnec1da em mdt ço de 1984 

Agosto de 1989 

Diferença 
relat1va ao 
Decreto 2.065 
Em f984 
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DECRETO-LEI H2 2.088 

f'OSIÇÃO EM FEVEREIR0/8-f 

1 - fwrecudação Rea ltzada 

Dozembro/83 

.Jane i I'0/8~ _ 

Apuracã~ inicial 

Complemento 

6. 917.709. 146 

1.236.55.5.549 

6.739.931.344 

Feverclro/84 

Semana 6 

Semana 7 

Sem3na-_8 

Semana 9 

Em 1984 

Total 

2 - A arrecadação realizada em 1984 corresponde a 5, 7:4 do total arreca-

d:3r!O no período, que totaliza CrS 1.8110.034_.377.142. 

OOC:AMEfHO 1984 - SIWAS 

Pessoal e Enc. Sociais ;(; OUtros Custeios e C3p1tal 

Entidades 

I. 764. 116. l60 

1.669.503.61 I 

4.d92. 754.9S2 

72.521.957.254 

X 

Tofal 

80.048.331.917 

98.202.59~L612. 

104.-94.2.530.956 

Total X 
1983 1984 84/83 1983 1984 84/83 83 84 84/83 

lNf'S 

P.:enef íclos 

OUtros 

!NAMPS 

lAPilS 

L8A 

FUNABE.M 

83.054.800 

296. 000. 000 

83.800.000 

27.606.929--

8.640.000 

151.398. 100 140 

668.443.600 12.9 

178.759.900 113 

64.127.300 132 

19.940.000 130 

4.907.939.739 

-4.819.191.000 

88. 74~1. 739 

1' 186.714.331 

97 ."625: 290 

43.587' 1_05 

14_. 643.800 

R. de Contingência 

Total (FPAS) 

OAlAPREV 

Receita 

Despesa 

Déficit 

Despesa 

479. 101.729 1..082. 668.900 12.6 6. 250.511.271 

16.400.000 39.834.1d0--ilf3- 19. f52.300 

0 DÉFICIT PARA 1984 

Em CrS BilhÕes 

SEGUOOO A SEPLAN (SEST) SEGU~ O f.PAS 

(A) (B) 

16.999 16.625 16.945 

17.837 18.345 18.074 

(838) (1.719) ( t. 129) 

REDUÇÃO DO DÉFICIT 

18.345 Receita 16.625 

(D~FICJT (A) 1. 719) 

(-) senefícios poup·idos 270 (•) COta de Previd. 

DL-2.102/83 320 

Despesa 18.074 Receita 16.945 

{D~FICIT (B) 1. 129) 

13.719.006. ?.94 180 

13.516.0:::0.000 180 

203.006.2.94 i29 

2..539.909.681 114 

179.09.4.800 - 83 

_93. 276._10$ 114 

_31.32.9.213 113 

-429:' 669 . 000 

16.992.305.393 171 

40.969:264 114 

( +} EKcesso da Cota 

<•> Oec. Lei 2.oaa 
p 

CM(1:3) 

(+) Reserva Técnica 

18.074 

Ev-0 1 ução Prováve T 

Cai o Dl 2.087 

4.970.994.53$ 

4.819.191.0:0 

88.148. 739_ 

1.482.714.331 

181 426. 29() 

7"1. 194.03.4-

23.283.800 

6, 729.613".000 

35.552.300 

13.870.404.394 

13.516.000.000 

203.006.2.94 

3.208.353.28i 

357. 854. 700 

157_.4Q3.705 

51.269.213 

429 _689. 000 

18. 074._974. 293 

80.803.364 

179 

180 

12.9_ 

116 

97 

12l 

120 

169 

127 

100 

90 

270 

17.405 

179 

17.684 

SALDO NEGATIVO - 490 bilhÕes 

(•) 270 

18.344 

(-) 17.684 

(DÉFICIT: 760 bilhões) 
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Isso é bem característico e podemos mos
trar num quadrinho,_ que apresentei aqui em 
I 985, mostrando que em 17 anos, a partir 
de 1970, que era o dado de que eu dispunha, 
tivemos apenas cinco anos de déficit e se va
mos analis~r. verificaremos que esses déficits 
foram em 1970, depois em 76, depots em 
78, depois aparecem os déficits graves, até 
então eram pequenos. Os graves em 1 98C 
e 1981. Ora, se analisarmos esta série histó
rica, verificaremos que esses anos de déficits 
correspondem, em grande parte, a anos em 
que o Produto Interno Bruto brasileiro êalti. 
Especialmente na crise de recessão econô
mica mundial capitalista, nos anos de 80, 81 
a 83, indusive. Logo, o problema de défiCit, 
para mim, está ligado fundamentalmente ao 
desempenho da econorrtia nacional. 

Em 1980, aconteceu a piimeira modifica
ção a partir da LOPS. A Lei Orgânica da Previ
dência Social, de 1960, diante da inadimplên
cia crônica doi Estado de não pagar a sua 
parte correspondente a uma contribuição tri
partfte de 8% do trabalhador, do empregador 
e da União - aliás, essa lei ficou 11 anos 
no Congresso, s6 ganhou' dela as Diretrlzes 
e Bases da Educação, que ficou 12. Então, 
quando, em 1960, a lei fof votada, a União 
passou a ter apenas o encargo de custeio, 
quer dizer, ficava 8% do empregado, 8% do 
empregador e o custeio, qoe era administrâ
ção e pessoal e seriam honrados pela União, 
para dar inclusive à União o direito de nomear, 
wrque a partir da consolidação das CAP, a 
União _começou a nomear os presidentes de 
institutos, que vêm antes das Caixas de Apo
sentadoria e Pensões, onde já aparece a medi
cina; na primeira Caixa de Aposentadoria e 
Pensões já aparecem a farmácia e a medicina. 
Portanto, o problema de assistência já começa 
a surgir agravando a questão do seguro social, 
para o qual a Previdência teria sido criada. 

Acontece que eu passei em 1967, 68 e 69 
e tiVemos um resultado normal, não houve 
grandes déficits, ao coiltrário, no último-ano 
já estávamos começando a nos beneficiar do 
crescimento daquilo que oPresidenteCasteUo 
havia plantado no seu Governo e que começa
mos a colher como resultados nos Governos 
do Presidente Costa e Silva e Presidente Médi
ci; foram os resultados das medidas tomadas 
no campo econômico àquela época, inclusive 
com a determinada e decisiva participação do 
Senador Roberto Campos. 

Passei 17 anos fora qa Previdência, não ~ 
acompanhei mais, porque tenho um princípiO~ 
que pode ser defeito ou qualidade, não ser, 
não sou espírita, mas acredito na desencar~ 
nação. Então, eu desencamo dos MinistérioS 
por_onde passo e deixo que as coisas aconte
çam, porque parece ridículo eu ficar a dizer 
isso ou aquilo e aí dirão: "por que não fez 
no tempo dele". E eu não quero justamente 
responder a esse tipo de pergunta. Então,_cada 
um- como diz Machado de Assis, plageando 
wn ditado espanhol ---: mata a pulga do seu 
modo. Eu matei a minha. E acho -que cumpri 
o meu dever. Assim, voü tratar da situação 
dramática de 1983 e 84. 

Subitamente, viR me _convtdado para Ministro 
da Previdência, já agora MPAS. Previdência 
e Assitência Social, onde tinha ocorrido mais 
uma modificação: a Previência agora incorpo
rava aLBA e a Funabem e incorporou as duas, 
praticamente, sem fonte de receita. A Funa
bem tinha ainda umas ORTN, não sei quantas, 
mas era o dote de uma noiva que não se 
podia tocar; as ORTN eram totalmente insus
cetfveis de serem liquidadas. Então, o dote 
permanecia lá. E tivemos tarribém a Cerne, 
que foi colocada nessa altura na Previdência 
e Assistência Social. 

O Ministro Héli~ Beltrão, que ê um dos gran~ 
des conhecedores da Previdência, no Brasil, 
e se honra ter sido o primeiro lugar no con
curso para o lapi, ao tempo de sua juventude, 
S. ~ percebe.u - creio - que o ano de 
1983 seria urn_gx_espéde de avant-premféfe em 
relação ao que aconteceria em 84, e o déficit 
de 83 era considerado irredutível. Houve um 
problema, não me lembro mais de que ordem: 
S. EJcl' deixou o Governo e eu, em 24 horas, 
estava chamado para assumir a Previdência 
Social. 

A primeira coisa que eu fiZ foi tentar ver 
,como estava a Casa, o qué acontecia... · 

O SR. AFONSO SANCHO - Isso foi no 
Governo de quem? No Governo de Figuei
redo? 

OSR.JARBASPASSARINHO-É,Govemo 
Figueire"do, frnal do Goverrio Figueiredo. 

A minha primeira verificação que eu faz foi 
com relação ao que tinha mudado há 17 anos. 

Primeiro, nós sabemos, todos nós que te
mos um pouco de conhecimento de cálcu1o 
atuarial, sobretudo o problema da Previdência 
Social do INPS, nós sabemos que uma com
panhia de seguro dessas precisa de dois tipos 
de reserva: Uma reserva de contingência para 
bancàr deficiências eventuais de caixa, e uma 
reserva técrilca para bancar o risco do seguro. 
A reserva técrUca, a Previdência tinha vontade, 
era só partir para o campo de liquidar, quando 
necessário, o seu imerJ$0 patrimônio de lati
fundiário urbano e rural que ela é; e a reserva 
de contingência eu tive a supresa de verificar 
que tinha acabado completamente, quando 
chegei Já. Por quê acabou essa reserva de 
contingência? Porque nós votamos aqui a Lei 
n~ 6708, em _79. Lembr~me de que na ocasi~o 
eu fui Uder _do Presidente Figueiredo aqui, 
e o Ministro do Trabalho, o Ministro Macedo, 
deixou-se influenciar por um princípio muito 
interessante, que era o princípio de tentar a 
redução da sanfona dos salários, quer dizer, 
o maior sa1ârio distanciado mais de cem vezes, 
cento e vinte Vezes do menor salário. Para 
isso então, tentando fazer uma melhoria da 
participação dos grupos inferiores de salários 
na renda nacional, fez~se uma lei, a lei era 
a de n~ 6708 .. e se_ dava 10% acima do INPC 
para os que ganhassem de 1 a 3 salários míni
mos. Acho que os Srs. Senadores devem estar 
lembrados. 

Bom, dÓ ponto de vista da ativa era ótimo, 
da força da população economicamente ativa 

era étimo, porqUe quem ganhava de I a 3 
salários mínimos tinha um acréscimo de 1 O%, 
portanto, era de se admitir que estivesse subin
do um pouco a pirâmide salarial, mas pagava 
sobre isso. 

Na ocasião, eu me lembro CJI.!~ o Deputado 
Marchezan era o Uder na Câmara, e fomos 
ambos ao Ministério e eu tinha· estudado a 
prOposta e poderei ao Ministro: - Ministro, 
eu CbncOrdo plenamente que se faça isso para 
melhorar a distribuição de renda no Brasil, 
mas agora eu estou preocupado com o lAPAS, 
a Prevídência Social. Ele disse: por quê? Res
pondi porque quando se dá 10% acima dos 
que ganham de 1 a 3 salários mínimos, como 
eu digo na população economicamente ativa, 
a contribuição vem, mas o que yai sair do 
aposentado? Vai sair de la 3 salários mínimos 
com 10% a mais. Agora, o que eu tinha no 
momento em que analisei esse problema de 
Previdência? 

Tinham os -vamos nos servir de uma pa
lestra que fizemos aqui mesmo em 1963 a 
Previdência cobria 18 milhões de pessoas hu
marias - isso significava 23% do -total da 
popu1ação existente no Brasil, naquela época. 
Em 1983 ela passou a cobrir cerca 105 mi; 
lhões de pessoas, correspondendo a 87% ti? 
tota1 da população brasileira. Bom, estavam 
de fora justamente os bóias-friaS -·como eu 
me referi há _pouco na conversa_ infoimal -
os; §arimpeir6s, os biscateiros, os- pescadores. 
Mas tínhamos um dado que eu chamava de 
a Previdência dos Pobres, por causa da contri
buição, a média das contribuições, de quando 
eu fui Ministro em 67, era de dois salários 
mínimos, e a média de contribuição de quan~ 
do eu voltei, em 79, era de três salários míni
mos. Hoje, eu não estou atualizado para saber 
qual é. Mas veja que o crescimento é muito 
pequeno, em 16 a 17 anos. 

Bom, ao mesmo tempo, a receita da Previ
dência resulta 58% dos que ganham de 1 
a 3 salários mínimos - isso noS dados de 
79 para 80 -, enquanto que os pagamentos 
de benefícios derivam em 82% dos que ga
nham de 1 a 3 salários rrúnirrios; qtie dizer, 
entram 58% e saem 82%. Logo, aquilo agra

. varia seguramente a receita da Previdência e 
a despesa fuda:mentalmente. Não tivemos êxi· 
to, o Ministro que entrava, acho que não tinha 
muita familiaridade com o problema do JNPS, 
tinha mais consistência, que era o Deputado 
Jair Soares, que vinha de uma Secretaria de 
Saúde do Rio Grande do Sul, e isSo resultou 
neste quadro que _e_u passarei às mãos do Pre
sidente da Comissão. Perda da reserva de con
tingência, em 1980. 

Quando eles viram que a Previdência estava 
com o caixa violentamente afetado, sentiram
s_e tentados a fazer, desde logo, uma coisa 
que foi o aumento das contribuições. Então, 
os 8% dos empregados e 8% dos emprega
dores, essa regra dW"Ou desde 1960 até 1980, 
ou seja, 20 anos. Quando chegou a crise, a 
crise mais grave, começaram a aumentar de 
8,5%ãTô% e o empregador, obri9-atoriamen-
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te, com 10%, aos quais se adicionavam várias 
outras contribuições que elevavam o empre
gador a 20 ou 21%, dependendo do tipo de 
pagamento que fizesse para o seguro contra 
acidente de trabalho. 

Em sete semestres, a partir de 80 até o 
1"' de 83, a reserva de contingência foi sendo 
consumida em auf:o.fagia e chegou a alguns 
trilhões de cruzeiros na época. Perdida a _reser
va de contingência, que esse mapa indica qual 
é, a Previdência, para continuar a pagar, teve 
que sacar previamente nos bancos. Então, os 
bancos bancavam os pagamentos, indusive 
uma medida que foi adotada pelo Deputado 
Jair Soares, na época, foi fazer com que o 
pensionista. o aposentado, que tinha conta 
bancária, não precisava mais sair de caSa, ele 
indicava no Iapas a sua conta bancária e auto
maticamente aquilo era creditado no quinto 
dia útil do mês, quando se começava a pagar. 
Começou-se a pagar do quinto dia útil do mês 
até e~otar o número de beneficiários. 

Então, a reserva de contingênciajá não exis
tia Em conseqüência havia os juros a pagar 
por esse dinheiro tomado, era um acréscimo 
de despesa. Havia e há benefícios em cober
tura - agora, com a seguridade tudo isso 
muda -, mas havia benefícios em cobertura 
que era de três naturezas: renda mensal vitalí
cia, que havia sido introduzida no tempo do 
Presidente Geisel, que passou a ser meio salá
rio minimo -pago para as pessoas com 70 anos 
de idade, nas ddades, na área Urbana, portan
to, contrlbt.Pi'ldo ou não p'ara a Previdência", 
ou, tendo contribuído e encerrada a contri
buição, de qualquer maneira receberia meio 
salário mínimo. 

O problema do beneficio do empregador 
rural era outra fonte sem cobertura; o abono 
anual, era outra fonte sem cobertura. Além 
do que, com a aplicação do Fundo Rural, pas
sava-se a pagar para as pessoas com 65 anos, 
ou mais, também melo salário mtnimo e essa 
parte teria cobertura, que derivava exatamente 
do pagamento que só o produtor rural fazia, 
e s6 encontrei ao meu tempo de Ministro pa
gando isso corretamente as cooperativas, por
que quem vendia na porteira da sua fazenda 
evidentemente não iria tirar nota fiscal. As coo
perativas que tinham escrita, então, pagavam 
e o regime era deficitáriO .. lemos o regime 
urbano e o regime rural, que era dividido em 
duas partes: o regime -rural correspondente 
ao produtor rural e o regime rural correspon· 
dente ao trabalhador rural este nada pagava. 

Em conseqüência, fiZemOs um estudo e ve
rificamos que estávamos pagando um milhão 
e setecentos mil aposentadorias no campo 
e achei excessivo, desconfiei daquilo e, reu
nido com alguns companheiros da Previdên
cia, pedimos ao IBGE que nos desse uma 
informação de qual número !>e ri. a ;:lcei_táy~l pa· 
ra a população rural com 65 anos de idade 
oumais. , __ 

FIZeram, então, um trabalho anual de pes
quisa a domicílio e chegou-se à conclusão 
de que o máximo que poderia ter no campo 
era um milhão e quatrocentos mil pessoas 

com essa idade, portanto, seria a população 
a ser coberta, havia uma diferença de trezentas 
mil pessoas recebendo meio salário mínimo. 

Vamos ser_ sinceros, e debito isso a mim 
e a meu Partido também, porque muitas vezes 
i'f coloc_açã_o do agente _do Fundo Rural se 
transformava em um beneficiáriO polftico, que 
dava aposentadof!.as falsificadas para garantir 
votos em ·conseqüência. Mas havia também 
a possibilidade de erro riletodol6gico, porque 
os bóias-frias poderiam ser recenseados nas 
cidades onde dormiam e, na verdade, recebe· 
riam benefícios mais tarde como rurícolas, 
mas tiraríamos_cem mil pessoas disso, e ainda 
restavam duzentas mil aposentadorias pagas 
indevidamente. 

FIZemos uma verificação desse quadro, pe
dirido uma aproximação mais precisa nas 
ár',eá.s brasileiras e encontramos o maior nú
mero de diferença .no Nordeste, maior dife
rença no Nordeste entre a população possível, 
com 65 anos de idade, e aquela que estava 
recebendo benefícios. Então, começamos a 
analisar também e tudo isso fazendo um diag
nóstico quando chegamos no quadro da Pre
vidência Sociai .. Anali.sa.rnos qual era a lnfluên~ 
ciâ das fraudes e começamos a verificar frau· 
des estrondosas. 

_ Uma delas, que deve _estar até floje afetando 
a Previdência e o lapas, é o problema de aci
dente de"_ti:ábalho~ Havia uma verdadeira qua
drilha, no Rio de Janeiro, que funcionava as· 
sim eu não posso dar nomes, porque senão 
acabo até processado, vou eu para a cadeia 
mas essa quadrilha funcionava e havia um 
meritíssimo senhor juiz, que era o dono daque
lã-Vãra.-E eu cheguei a me dirigir ao Enge
nheiro Brizola, que era o governante, foi uma 
das primeiras veZes que eu· falei com S. EX', 
que era o Governador. Pedindo-lhe para ver 
se conseguia fazer a Lei de Parkinson funcio
nar. Quer dizer, qual é a Lei de __ Parkinson? 
Promove-se o· sujeito acima da sua compe· 
tência para poder ver~se livre dele. Então, era 
a promoção daquele juiz a desembargador. 

··Ele não aceitou a promoção. 

Então, só no Rio de Janeiro, nós chegamos 
à conclusão de que o melhor que a Previ· 
dência tinha a fazer era pagar desde logo o 
reclamo feito. Por quê? Como era um dos 
tipos desse reclamo? O operárto que aciden· 
tava, a Previdência cobria o seu período de 
acidente; não é _obrigado a cobrir pelo INPS. 
Ele ficava bom; sala e recomeçava o seu traba
lho. M, aparecia um advogado e pedia a ele 
que aceitasse a causa, reclamava da Previ· 
dênda, dizia que ele tinha sido considerado 
bom antes do tempo e pedia perÍcia. Isso, en
tão4 fundqnava e quando a Previdência ia pa
gar, porque acabava tendo de pagar, pois era 
condenada pelo juiz, pagava custas, pagava 
m,ultas e pagava de novo uma parte para o 
beneficiário. 

Lembro~ine qUe, naciuela altura, nós tínha
mos cerca de 5 bilhões de _c_n.IZ_eii:QS, perdidos 
s6 nUma ~ do RiÕ de Janeiro. Então, tive
mos uma preocupação- de fazer um exame 
também dos .que estavam com aposentadoria 
por invalidez. Quando vimos, a invalidez cres--

ceu de um ano para o outro em 21%. Não 
podia, a taxa de cte&.eimento normal em bene
fícios é de 4 aS%, mas havia uma crescimento 
de 21%. FizE:mos uma chamada de pessoal, 
para reexãme dos aposentados por invalidez~ 
e logo de saída cerca de ~5% não compare
ceram aos exames e abriram mão de sua apo· 
sentadoria. 

t:: não podemos continuar fazendo no uni
verso dos beneficiários, porque uma lei exis
tente, e creio que existe até hoje, não permite 
o reexame depois dos 50 anos de idade. Se 
a pessoa tivesse 50 anos de idade par~ mais, 
estava definitivamente incorporada. 

Bom, começamos a ver as falsificações de 
dados para obter benefidos. Por exemplo, ain
da no Rio de Janeiro, no bairro de Campo 
Grari.de, flagramos uma Kombi e um sujeito 
dentro dela, com participação do INPS. 

Eles falsificavam os dados com diversos ti
pos de auxílios temporários. Uma, muito curio
sa, era pagar a carteira proftssional. A pessoa 
tinha uma carteira, por exemplo, com 30 anos 
de serviço. Ele conseguia aquela carteira em
prestada. Os dados dentro da carteira não ti
nham referência nominal, s6 tinham- a folha 
de espelho e o ·rmal. Então, eles tiravam da 
carteira aqueles dados, uSavam como se fosse 
um comprovante. (Fora do microfone) de ser
viço feito pelo falsificador, eles levavam ao 
INPS e o INPS, diante dos fatos, que realmente 
analisando computava o tempo de serviço, 
pagava. 

Localizamos afqtie as pessoas faziam isso · 
para os aposentados, cobrando deles os dois 
primeiros meses. Os dois primeiros meses fi
cavam com a quadrilha, no mês seguinte a 
pessoa se beneficiava- o que era uma vatan
gem para eles. 

" E apareceu um problema também de um 
cavalheiro que. tinha um auxílio-doença e se 
4eu ao luxo e (pausa na gravação). Em Minas 
Gerais esse caso me causou muita hllariedade. 
Entrou com um pedido de auxílio-doença para 
úm cavalheiro chamãdo J.arbas Passarinho da 
Costa. E, diante disso, eu era o Ministro da 
Pasta, o pessoal do INPS resolveu- anafiséir 
aquele processo· com mais cuidado. Quem 
é esse Jarbas Passarinho da Cósta'! E a cOil.
dusão foi a seguinte: não existe Jarbas Passa
rinho da Costa e não existia há sete. anos a 
firrria que ele juntoU a documentaçãá :Pãra 
pedir o auxílio. Isso nos levou a uma reação 
iinediata. Qual foi?" J='aZêr o cadastro para en-:.. 
trar no lapas, a cadastro de to. das as empresas 
contribuintes -àquela altura eram 3 milhões 
e não se! quantas empresas - e o cadastro 
do Pise do Pasep. De rilaneira que todo pedido 
de beneficio a partir daquele momento tinha 
que cruzar o nome .do Pis e no Pasep e o 
nome da empresa, para ver se ela ainda estava 
funcionando. Bom, isso reduziu benefícios da 
ordem de 37 a 40%, de um ano para o OutrO, 
desse tipo de fraude. O elenco de fraudes era. 
ertorme. Só no INPS, sem falar no elenco de 
fraudes no Inamps, que foi fabuloso. -

No último ano em que fui Ministro da Previ
dência tivemos 16 trilhões de cruzeiros de or-
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çamento; orçamento, fundamentalmente, 
contribuição, cota dupla, e éramos o segundo 
~rçamento do BrasiL O primeiro era o BraSil, 
sociedade anônima, com tendência a ser so~ 
ciedade por cota limitada, e o segundo era 
a Previdência Social, exceto, naturalmente, um 
orçamento que não passava pelo CongreSso, 
e passa agora, que era o das estatais. Este, 
sim, tinha 66 trühões. Foi quando vi a impor
tância que as estatais passaram a ter a partir 
do momento em que eu tinha deixado de ser 
Ministro, e voltava dezessete anos depois. As 
estatais com 66 trilhões, o Brasil com vinte 
e tantos trilhões e a Previdência Social Com 
16 trilhões. Depois é que vinha o Estado de 
São Paulo. 

Nesse caso, vimos que a Previdência Social, 
só para o lnamps, levava 6 trilhões d~_cruzei
ros, dos 16 tri1hões. Chegamos a um limite 
a um percentual que agora já não tenho de 
cor, o percentual foi considerado dos bons 
no período da Previdência para a assistência 
médica e medicamentosa. A Céme, hoje, já 
não pertence também mais ao Ministério, já 
passou para outro, o Ministério da Saúde, e 
não sei se teve outra destinação. AS. verifiquei 
também a perda da Previdência, já que ela, 
como dizia no início da palestra, é funçáo ma
temática "f' de salário, a perda da Previdência 
em conseqüência do arrocho salarial. 

Quando fui Ministro do Trabalho se falava 
em arrocho salarial. Curioso, curioso arrocho 
salarial no meu tempo, porque se fazia, e era 
legislação aqui do Senador Roberto Campos, 
acho que com o auxílio do Mário Simonsen, 
na ocasião, fizeram uma legislação de maneira 
que havia a previsão do resíduo inflacionário. 
Corno a· inflação estava caindo, era resíduo. 
A inflação tinha vindo d~ 90%, para 40%, para 
20%, 24%. Então, se falava no resíduo inflado
nário. E o que se fazia! Fazia-se a previsãÓ 
do resíduo, pagava-se o valor correspondente 
à previsão, quer dizer, o resíduo inflacionário 
admite que vai ser de 15%, aí pagava-se os 
15% para compensa~perda ao longO de 
doze meses e sobre isso adicionava-se uma 
produtividade. Até generosamente, como on
tem eu comentava com o senador RoDerto 
Campos, porque, como sabemos, se toritav8 
a produtividade nacional, o PlB. Crescime[)to 
do PlB, tanto por cento, se diminuía do cresd
rnento do PIB o crescimento demográfico e 
a diferença se dava, toda ela, ao trabalhador, 
quando na verdade a produtividade não é só 
resultado de trabalho, ê de capital também 
e de ciência e tecnologia, e de terra. Então, 
dava-se tudo isso. 

Peguei o famoso arrocho salarial para ter 
que enfrentar 67 em diante. De fato, tinha havi· 
do algo que afetava muito a bolsa do trabalha
dor, porque houve uma previsão de resíduo 
inflacionário de 10% e o_ ano de 67 não corres-. 
pendeu, infelizmente, a isso, ficou em 24,5_% _._ 
Então, realmente o trabalhador foi castigado 
nessa ocasião com uma previsão de resíduo 
bem inferior à realidade. Mas consegui com 
o Presidente Costa e Silva a primeira modifi
cação .de política salarial, que foi fazer com 

que, primeiro, desse um ab-ono de 1 O%, com 
o ~e acabamos com a greve de Contagem, 
de Minas Gerais, e em seguida uma legislação 
passou a lei pelo Congresso fazendo com que 
toda v~ que h9uvesse, entre a previsão do 
resíduo e a realidade, uma diferença, que sem
pre serià em desfavor, porque a própria autori· 
dade monetária, o que fazia? Se previsse uma 
inflação de 20%, acabava dando 30%, ou 
40%. Então, se _subestimava. E toda vez que 
houvesse essa diferença na subestimação, se
ria ç_oJrigida no dlssídio seguinte. 

Havia uma influência negativa da legislação 
salarial. os senhores devem estar lembrados 
aqui, quando o PTB se associou ao PDS para 
votar o Decreto-Lei, no 2.045; havia realmente 
um arrocho salarial, passou isso aqui, ao tem
po do PTB presidido pela Deputada fvete_Yar~ 
gas.-

Esse arrocho provocou uma perda na"arre
cadação. A partir do momento em que diminui 
o salário, o lapas perde a arrecadação. Então, 
calculamos essa perda de arrecadação e apre
sentamos também ao Governo, que nos deu 
uma compensação peJa perda. Mas quando 
cheguei à Previdência, portanto, com esse va
lor,_ havia um déficit de 1983 previsto em 420 
bilhões de cruzeiros. Já nó discurso de passa
gem de função, o Dr. Beltrão disse que aquele 
déficit seria reduzido para 320, pelo efeito que 
estava acontecendo ao longo de 1983, de au
mento _dé arrecadação previsto com o aumen
to da inflação. 

Nós fiZemos novos estudos - eu cheguei 
ao fim de 1983, era 15 de nnvembro de 1983, 
quaiido a-ssUrnf- baseados agora nos dados 
da Dataprev, diretamente ligados ao lapas, e 
chegamos à conclusão que o déficit já estava 
reduzido para 250 bilhões. 

Bom, ai comecei uma campanha de como 
reduzir esse déficit a zero. A primeira coisa 
-nós tivemos esses 100 bilhões dados como 
uma compensação pela perda de arrecadação 
- é que tínhamos votado uma lei no Con
gresso- e eu tinha votado- taxando supér
fluos, eram 20% sobre. supérfluos, e isso nun
ca tinha sido repassado para a Previdência 
Social: o Tesouro assumia e se apropriava. 
Então,_ fizemos os cá1culos até uns cálculos 
minimizados para que_ o Delfim pudesse acei
tar aquilo também, discuti muito com ele esse 
problema - e tomamos mais 50 bilhões co
rria sendo o ndnimu minimorum aceitável. 
E eu tinha ainda um crédito no orçamento 
de 80 bilhões. Somado isso dava 230, eu fica: 
va bem próximo dos 250. 

Corri o aúiTiento da inflação, com -a arreca
dação crescente e a diminuição das despesas 
causadas com algum controle, que começa
mos a fazer nas lutas contra as fraudes, nós 
passamos o ano de 83, com o superávit de 
12 bilhões de cruzeiros. E aí havia o cresci
men~o negativo do PIB, de 3,3% nesse ano 
e o fantasma de 84. Porque, à proporção que 
o número ia crescendo, a inflação crescendo, 
a hipótese inicial da Seplan para a inflaçáo 
de 84-, era de 2 trilbões e 300 bilhões de cru
zeiros. 

FIZemOS proVidênCias iniciais. A primeira 
que eu tomei, porque cheQando novembro 
eu tinha que pagar dezembro e janeiro, que 
eram·os meses piores para a Previdência, onde 
mais se faz despesa -porque o salário míni
mo era modificado em maio e modificado 
em novembro e tinha 60 dias para entrar em 
vigor;- em dezembro tinha o 139 salário, em 
janeiro todo o impacto se produzia do ano 
anterior- então, já estávamos no Congresso 
em recesso, mas a primeira providência forani 
dois decretos-leis: um decreto-lei antecipava 
a arrecadação, a contribuição_ das_ empresas. 
Qual era o critério adotado até então? A em
presa tinha o direito de pagar no que chamam 
competência vencida, quer dizer, no mês se· 
guinte até o lQ9 dia útil do mês seguinte -
o que fez agora até o Governo passar o paga· 
mente do funcionário público para o 1 Q9 dia 
do mês seguinte, era o 1 o~ dia útil. Bem, e 
o que fazia ela? Ela pagava, digamos, até o 
1 (}' dia útil do mês e guardava esse dinheiro, 
da contribuição do trabalhadpr, até o_30<_ clia, 
quando ela era obrigada a entrar com o seu 
pagamento. Então, ficavam 20 dias com -o 
dinheiro na mão do empregador, que era um 
dinheiro do empregado já descontado na ])ora 
em que ele recebeu o seu salário. Diante disso, 
achei que esse dinheiro era nosso, era da Pre~ 
vidência Social. 

FIZemos o decreto-lei, e realmente foi feita 
a antecipação. Isso deu boa entrada de dinhei~ 
ro para nós e bancou meu caixa de janeiro. 
Eu precisav~ mais, pegar os inadimplentes. 
AS. começa uma veJha estória crônlca dos ina
dimplentes da Previdência Social. Nós chega· 
mos lá, aos cem maiores devedores, e não 
os expusemos, não publicamos, para evitar 
problemas, porque o Dr.Jai~ Soar_es _tillh~ fe~ 
isso e no fim tinha havido erro.E houve firmas 
que quiseram entrar até com ressarcimento 
de danos, de danos morais pelo abalo de cré
dito. E havia grandes inadimplentes e havia 
pequénoS empresários inadimplentes. 

Assim fiZemos uma legislação que fez exata
mente isso. Edepois tivemos uma breve rein
cidência dessa legislação, já por iniciativa mi
nha ~_gQra, no Senado, que durou pouco tem8 

po com o lapas atual. O que era? Eu pegava
o principal do débito, porque era sempre o 
principal, o histórico era pequeno, fazia com 
a correção monetária dividida em 12 parcelas, 
não necessariamente iguais, e se começava 
a beneficiar os inadimplentes se ele pagasse 
de uma vez_ o principal, fizesse ª confissão 
da diVida e começasse a pagar a dívida com 
correção monetária em 12 parcelas. Se ele 
fizesse isso até a décima segunda parcela, ele 
teria, então, a dispensa de multas e juros de 
mora. A multa da Previdência é dura. A multa 
que era de 40% , n!o sei se hpje ainda perma
nece esse vaJor. 

Bom, e o que acontecia? Vmha a correção 
monetária sobre correção p10netária. Então, 
aquilo era uma bola de neve,' comparada com 
o principal ela seria muito pequena. Isso deu 
um belo resultado para nós e entrou na vigên
cia da lei que nós fJZ.emos, porque tinha wn 
prazo, nós não podíam~s fazer isso indefinida· 
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mente, tinha um prazo para executar. Eu sei 
que só no ano de 84. entraram 108 bilhões 
de cruzeiros dos pagamentos de prindpal e 
mais as primerias parcelas de correção mone
tária. 

Com isso, essas providências iniciais que 
fizemos, começamos a reduzir, violentamente, 
a previsão da Seplan. De 2 trilhões passamos 
para 1 trilhão e 200. Ai surge o grande proble
ma para nós, combater a fraude do Inamps. 

Os Srs. Senadores devem estar lembrados 
que, naqUela altura, foram presas pessoas im
portantes. Como eu tive um companheiro nos
so, na Previdência, assassinado lá em Campo 
Grande, não em Mato Grosso, Campo Grande 
no Rio de Janeiro, porque ele estava fazendo 
um inquérito quando flagrou esse problema 
da compra, foi assassinado. 

O meu Presidente do lapas passou a andar 
armado, porque recebia telefonemas de 
·ameaças constantes, no Rio de Janeiro. Então, 
decidi me servir da Polícia Federal. Pedi o 
apoio da Polícia FederaJ, para o Dr. Romeu 
Tuma que, hoje, é o Diretor-Geral da Policia. 
Com a Polícia Federal, comecei a entregêl.r 
os indícios de fraude, particularmente no 
Inamps, que era o mais di6cil de nós contra~ 
larmos, porque os outros controlamos com 
aquelas medidas que falei. Isso levou à urna 
situação muito curiosa: eu tinha um delegado 
em São Pau!o que, muito meu amigo, era 
delegado do Ministério e era, também, dele
gado da Polícia em São Paulo, e tinha muita 
ligação com o Dr. Romeu Tuma. Eu fazia o 
trabalho de pesquisa, porque recebíamos de
terminadas informações e eu passava pelo te
lefone para o delegado de São Paulo. Um dia 
um cavalheiro me pediu uma audiência urgen
te; eu o recebi, ele levou um gravador e no 
gravador ele mostrou a minha conversa com 
o meu delegado de São Paulo. Eu_ estava sen
do grampeado, o telefone de São Paulo gramM 
peado e tudo que eu falava com o delegado, 
o fraudador conhecia no mesmo instante. 
Quando íamos ao hospital indicado, a escrita 
já estava feita e a fraude estava eliminada. 

Tivemos que passar a fazer essa ligação 
por outro sistema, que não era mais por telefo
ne e, aí, pegamos as fraudes. 

Agora, a memória já me trai, eu não me 
lembro mais dos nomes. Era um_ (onnulárlo 
com que a pessoa entrava e tinha que fazer, 
por exemplo, grande parte eram pessoas as
sistidas por pequenos acidentes. Entravam e 
saíam em menos de '24 horas do hospital. 
Era muito difícil ter lá uma pessoa, um fiscal 
para cada caso. Havia uma relação de pessoas 
enviadas, como atendidas e essas pessoas po
diam até entrar pela lista telefónica, simula
damente. 

Os valores levaram à prisão do Superin
tendente do Hospital Matarazzo e à prisão de 
dois médicos que eram Presidentes de uma 
organização chamada AHMED. Essas pesSoas 
foram presas e levadas à políCia, fiZeram pedi
dos de habeas corpus, não o conseguiram, 
inclusive até o Tribunal Federal de Recursos 
manteve. E houve um arrefecimento neste ca
so. 

Arrefecido o volume de fraudes no fnamps, 
completamos o ano de 1984 com a receita 
e a despesa equivalentes uma a outra, portan
to, sem défict. Mas, com o êxito que foi obter 
da área do Governo, da área financeira, do 
Dr. Galvêas, do Dr. Delfim, uma participação 
que atingiu 14% da arrecadação global, como 
contribuição do Governo, que era a contri
buição devida pelo Governo. Então, foi cobra
da e foi paga. 

No ano de 1984 fechamos a zero e aí veio 
a projeção para 1985. Na projeção de 1985, 
apareceu o velho critério que nós fazíamos. 

A Seplan nos dava os dados baseados, sem
pre, numa pfevisão de inflação_ muito menor 
do que ela se daria, como tinha se dado em 
1984, mas, com três meses de exen::k;io, tinha
mos a reposição do .valor real; a inflação real 
passava a ser considerada e o Governo passa
va a contribuir com aquele valor e: a_ arreca
dação também aumentava 

De maneira que, em 1985, fala-se muito 
em ter zerado o déficit por boa _administração. 
Lastimo ter que contestar isso. Em 1985, O 
déficit desapareceru por uma razão muito sim~ 
pies. Eu-não vi mais ninguém preso, inclusive 
no (namps, a partir de 1985. Não vi. Mas, pro· 
vavelmente, o Ministro- como eu disse num 
artigo que escrevi, "eu-s6 contava com N_ossa 
Senhora de Nazaré como patrona - contou 
com o Senhor do Bonfim, provavelmente teve 
mais êxito lá em cima. Então, desapareceram 
os- ladrões, certamente desapareceram as 
fraudes. Se a administração tivesse resolvido 
teria _Sido eJfminada a fraude e teria tido maior 
eficiência_ sobre a neutralização da sonegação. 
Isto é _o que entendo que poderia ser boa_admi
nistração: evitar a sonegação-e acabar com 
os surrupiadores da Previdência Social. Acho 
que o que se deu foi muito simples. 

Por que nós fechamos a zero o orçamento 
de 1984?- O Senador Roberto Campos, como 
economista, deve acompanhar esses dados 
e sabe que o ano de 1984 terminou com o 
crescimento de 5,7% do PIB. Então, o segun
do semestre, maiS de 7%, fo~ quando nós co
meçamos a ter arrecadação maior. Automati
camente, estávamos saindo do sistema de re
cessão econômtca, no qual eu tinha sido inse
rido, no momento em que asSUfTli. 
•. Esta . .situação de crescer, no ài'lo d~ 1985, 

cresceu o PIB em quanto? Otto por cento. 
Segundo o Presidente José Samey declarou., 
S. EX' deu um awnento real de salário, em 
85, -de 18%. São dados do Presidente da Repúw 
blica. 

O Ministério do Trabalho verificou a pre
sença de mais de 1 mihão e 800 mil novos 
empregos no ano de 1985. Depois é que vem 
o P1aho Cruzado. Mas, logo de s8ída, 1 milhão 
e 800 mil._ Tanto que se fala na retomada do 
desenvolvimento brasileiro, não talvez porque 
tivesse um êxito senão limitada à questão de 
ocupação da área ociosa da indústria. Ela esta~ 
va ociosa pela recessão econômica e foi ati
vada. 

O SR.JARBASPASSARINHO- Pelo Fun
do de ReserVas. 

Com isso, automaticamente, cresceu a aJTe.o 
cadação da Previdência. Foi um arici extrema
mente feliz para quem estava no Ministério 
~~a!a ql_lem estava no lapas, porque começou 
a entrar dinheiro a rodo para a Previdência 
Social. Lastimavelmente, nós que deixamos 
no orçamento uma previsão de retomada da 
reseiVa de contingência, de saída em 175 mi
lhões de cruzeiros, não vimos· mais reseJVa 
de contingência. Ela não foi aplicada, nã6 -houM 
ve reseiVa nenhuma aplicada. E deixamos um 
cadastramento de todos_os imóveis da Prevl
~ência. Fêitos e completados pelo lapas, num 
momento em que eu e_stava praticamente, deiw 
xando a Previdência. E cheguei até a propor 
as primeiras vendas, que seriam de- teiT_enoS 
desnecessários para a Previdência Social. Não 
vi essas. vendas Serem feitas s_enão agora que 
se começa a falar, exatamente, na adminis
tração atual. Durante toda a administração que 
me suce,deu eú não vi nenhuma venda: 

Para mim, o problema está caracterizado, 
-precisamente, pela retomada do desenVolvi
mento brasileiro, que car naquela série histó
rica que mostrei. Toda vez que a economia 
vai bem, o lapas se dá ao luxo até de nem 
reclamar da Onião a sua contribuição. Porque 
ele se basta a si próprio. 

Este é o quadro histórico, Presidente Ro
berto Campos e Srs. Senadores. 

Ag9ra nós passamos para a possibilidade 
do que V. EX' gostaria de tratar e está em 
_curso no Congresso, que é a Medida Provisória 
n~ 63. São as medidas que correspondem ao 
que votamos na Constituição. 

Cheguei a escrever, um dia, um cartão para 
o Dr. Ulysses Guimarães, porque, embora sen
do de Partidos contrários, creio que á ãpreço 
entre nós é recíproco, quando s: e;x.- fez um 
belo discurso ao término da Constituinte e 
falou que nós éramos o s~ país do mundo 
a ingressar no regime de seguridade-soCial. 
Isso é o ideal, realmente será uma conquiSta 
das mais marcanteS pàra a vida da Prevídêilcla 
no Brasil, sair do regime de previdência para 
o regime de seguridade. Qual é a grande t:Iife
rença nisso? A grande diferença é que nós 
passamos a ter obrigação de tratar do ser hu· 
mano do berço ao túmulo. Seja ele ·-contri
buinte ou não. Esteja empregado ou não . 
- Por outro lado, fomos extrem-ainente gene
rosos, multiplicando por dois os benefícios no 
distributivismo precoc__e, um dos benefidos 
que não tinham custelo e aqueles que tinham 
custeio, era um custeio precário, como, por 
exemplo, as aposentadorias no campo. A ren
da mensal vitalícia_que não tinha custeio, tudo 
passou de 1/2. para 1 salârlo inínimo. 

De maneira que eu comeCei a me preo
cupar em saber como a nova administração 
da Pre\d:dência teria que fazer um plano de 
custeios de correspondência ao plano de be
nefícios, especialmente, também~ pela atu_ali
zação das aposeJ!-~dorias. Porque o ideal seria 
exatamente isso, que a aposentadoria por tem
po de_s_ervlço- eu_ me queimei, violentamen~ 
te, na ocasião, porque acho que Brasil, fora 
a Itália, que tinha um compromisso históriCo 
com o J:'G e alguns-países árabes, quatro se 
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não me engano, tinham e têm aposentadorias, 
por tempo de serviço, sem limite de idade. 
Eu vi, estudei o problema da França, e a Fran
ça chegou. praticamente, à síncope do siste
ma previdenciádo, tendo que aumentar enor
memente as contribuições da ativa para c_obrir 
os da inativ:idade. E passOu a ter uma ielaçãO. 

Hoje eu não saberia qual é a nossa relação, 
mas quando deixei a Previdência a relação 
era, praticamente, de 3 112 trabalhadores da 
ativa para garantir 1 na inatividade. Hoje eu 
não estou acompanhando, não sei. Isso prova 
exatamente a nossa dificuJdade de fazer uma 
aposentadoria ser mantida ao longo do tempo, 
que é a filosofia da Previdência. E manter ao 
longo do tempo esse provento, como se cha
ma o que se recebe da aposentadoria, sem 
erosão, a capacidade de compra pennanecer 
a mesma, para o sujeito _tentar o ócio com 
dignidade. Mas com o processo inflacionário 
brasileiro, isso se liquidou~ 

Cito até o meu caso pessoal, de Coronel 
da Reserva. Passei para Coronel da Reserva 
com o vencimento de Coronel. Vmte e poucos 
anos depois, na Resezva, eu tenho vencimento 
de Capitão na ativa. E se eú durar algum tem
po mais, chegarei honestamente a Sargento, 
porque cada vez a minha participa~o é me
nor. 

Na Previdência deu-se isso também. Foi 
wna questão extremamente discutida. Lem
bro-me que perguntei a grandes conhecedo~ 
res de Previdência, como Moacyr Veloso, C~
so Barroso e outros mais, por que- essa· perda 
se fazia, e consegui inclusive uma modifica
ção; que favoreceu aos aposentados na época, 
porque e aposentadoria era calculada com o 
salário minimo anterior. Quando chegava 
maio, por exemplo, havia mudança no salário, 
os cálculos eram feitos com o salário rrúnimo 
de novembro do ano anterior e não de maio 
do ano corrente. 

Já melhorada a situação em 84, cancelei, 
um desses, foi wn aumento de despesa gran
de, porque pulei de um salário, eliminei o inter
mediário, pulei para o salário mínimo novo. 
Coin isso, quando deixamos a Previdência, 
nós já tínhamos, praticamente, os aposenta
dos, mais de 92% deles, ganhando, no míni
mo, um salário mínimo.-

Hoje vejo que isso aumento, melhorou ain
da. E nós fJZemos essa correlação. 

Essa correlação, eu àcho, até certo ponto, 
também suscetível de equívoco. Porque, por 
exemplo, uma pessoa se aposenta com um 
salário que corresponde a 1 O salários minimos 
do arlo de 1967. Quanto era esse Salário míni
mo, na verdade, em relação ao dólar, por 
exemplo? E passa a 1 O salários mínimos no 
ano de 1989. Quanto-é esse salário mínimo 
correspondente ao dólar, como unidade de 
referência? Então, não é também uma garan
tia absoluta de que o poder de aquisição, o 
poder de compra, pudesse ser mantido equi
valente ao longo do tempo. É uma correção, 
sem dúvida, e muito boa, mas isso causa um 
grande acrésdino de despesa na Previdênda. 

Daí as razões da Medida Provisória n9 63 
prever novas fontes de custeio. Nessas novas 
fontes de custeio estão caracterizadas aí pela 
duplicação do pagamento do Finsocial, que 
passa de 0,5%; era 0,6%; mas a Previdência 
tinha 0,5% e O, 1% era para o ~rael, de antigo. 
Passa de 0,5 para 1%. Diz o Deputado Delfun 
Netto, que isso é extremamente perigoso, por
que é um imposto em cascata e ele corres
ponderá de 1% ao triplo no momento do custo 
final do produto. Eu não conheço isso, os eco
nomistas que o digam. 

É evidente que uma coisa me preocupa, 
porque o Finsocial do meu tempo, e eu conse
gui parte. dele, consegui 10% dO Finsocial eiTt 
1984, para cobrir a Funabem e a LBA, ele 
atendia ao Finsocial pela sua destinação origi
nal, inclusive financiamento do pequeno pro
dutor. Atendia a merenda escolar na educa
ção, atendia a vacinações em massa do Minis-
tério- da Saúde; ele tinha várias destinações. 
A partir do momento em que essas destina
ções deixam de receber recursos e esses re
cursos são concentrados na Previdência, co
mo vai ser tratado o problema daquilo que 
ficou em falta? Naturalmente deve sair do Or
çamento da União, através de novos tributos 
oU de acréscimos de tributo atual. - -

O (jue aconteceu na medida provisória? A 
medida provisória também se sentiu tentada 
a fazer a mesma coisa que, ao tempo do Presi
dente Figueiredo, no Ministério Jair Soares, 
fez: o aumento das alíquotas de contribuição. 
A medida diz claramente, primeiro "com o 
objetivo de simplificar a arrecadação, de otimi
zá-la e tomá-la mais justa. propõe-se a ahera
ção do atual sistema de alíquotas. com a redu
ção de 5% para 3 das faixas de alíquotas de 
contribuição dos empregados. Até NCz$ 
360,00, 8,5%;deNez$ 360,00 a NCz$ soo;oo, 
9,5% e de NCz$ 6~00,00 a NCz$ 1.200,00, 
11%. 

O estabelecimento de duas faixas para os 
autônomos. Os autônomos têm um agravo 
grande em matéria de contribuição. Eles pas
sam a pagar 11% para o salário de contri
buição de valor igual ou inferior a NCz$ 360,00 
e~ para os demais. Eu mesmo vou pagar 
como autônomo isso. Então, vou pagar um 
pooco mais para o Dr. Brasil garantir lá o seu 
lapas. 

A fiXação da conbibtrlção dos empregado
res ficou em 20%. Achei isto muito interes
sante, porque, ao meu tempo, já chegava até 
a 21%, é 20%, mas pode chegar até a 22% , 
ê a d6 emPfeQador doméstico em 14%. 

Então, o doméstico. que pagávamos 8,5 e 
mais 10%, por parte_ do empregador, que é 
o meu casO, como empregador de doméstica, 
agora vamos ter 14 mais 8,5%, que dará 
22,5%. Para micro _e pequeno empresários 
11%. As instituições fmanceiras estarão sujei
tas a uma contribuição, que já existe, de 2,5% 
adicional, como os bancos. as corretoras etc. 

O SR AFONSO SANCHO- São 22,5%? 

MENSAGEM N' 85, DE: f989:CN 
(N' 238/89, na orígemJ 

Excelentíssimos Senhores ·Membros do 
Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 62, da Cõnstituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada 
deliberação do Congresso Nacional, acompa
nhado _de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de-Estàdo da Previdência e Assistên
cia Social, o feitO da Medida Provisória n9 63, 
de J? de junho de 1989, publicada no Diário 
Oficial da União do dia subseqüente, que 
"altera a legislação de custeio da Previdência 
Social_ e dá outras_ providências". 

Bra·sma, 2 de junho de 1989. --JoSê-Sar
ney, 

Em 1' de junho de !989 
Excelentíssimo Senhor-Presidente da Repú8 

bUca., 
Tenho a honra de submeter à superfo1"-c-on

sideração de Vossa Excelência projeto de Me
dida Provisória ·que modifica disposições da 
legislação de custeio da Previdência Social, 
considerando não só a atual conjuntura do 
Sistema Previdenciário, como também a ne
cessidade de aparelhar-s_e a Previdência So
cial, desde logo, para fazer face às novas obri
gações decorrentes da Constituição de 1988, 
conforme projeto .de Lei proposto à parte, a 
Vossa Excelência. 

Cõrti o objetivo de simplificar a arrecadação, 
de otimizá·la, e de tomá-la mais justa, pro
põe-se a alteração do atual sistema de alíquo
tas, com a redução de cinco para três das 
faixas de alíquotas de contribuição dos empre-
gados; o estabelecimento de duas faixas para 
os autônomos; e a fixação da contribuição 
dos empregadores em 20%, a do-empregador 
dqméstico em 14%, e, em 11%, a de micro 
e pequeno empresário. As instituições finan
ceiras estão sujeitas a uma contiibuição adi
cional de 2,5%. 

Para financiamento do seguro de acidente 
do trabalho, é estabelecida a taxação única 
de 2%, sujeitando-se, entretanto, a um adido
na.! de 0,5% ?I 1,8%, as errlpresas que apre
-Senteffi-lndice de acidentes superior à média 
do respectivo setoi-. 

C:om o objetivo de agilizar a arrecadação 
e estimular a pontualida~e dos contribuintes, 
foi fixado prazo até o último dia de expediente 
bancário do primeiro decênio, para _q recolhi~ 
menta das contribuições e reformulado o sis
tema de aplicação de penaldiades, nas hipó
teses ae- atraso. 

A alfquota da contribuição do Finsocial fica 
majorada para 1% , destinando-se, integral
mente, ao _custeio da seguri$de social, sendo 
que 0,5% de_stinar·se-ão éxclusivamente à 
Previdênica Social. 

DíSp"õe,.ainda, a Medida Provis6ri8. sob l-e cri
tério para a atribuição da Gratificação" de Estí
mulo à FIScalização e a Arrecadação, e sobre 
a eXiQibilidade do recolhimento das ~ntribui
ÇõeSPi-evidendárias, nos casos de pagamen
tos efetuados perante a Justiça do Trabalho. 
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Considerando-se que, em obediência ao 
disp-osto no art. 58 do Ato das DisposiçÕes 
Constitucionais Transitórias, já foram atualiza· 
dos, em número de salários minimos, os bene
fícios de prestação continuada, são ~~b~
]ecidos critérios para o seu reajustamento, de 
modo a preservar o seu valor real, em cumpri
mento do disposto no art. 201, § 29 da Cons
tituição. 

Justifica-se a adoção de Medida Provisória. 
tendo em vista a relevância da matéria e a 
urgência no provimento dos recursos neces-
sários ao atendimento das_ responsabilidades 
da seguridade social, notadamente quanto à 
Previdência Social. 

No ensejo, renovo a Vossa Excelência pro
testo dos mais profundo respeito. - Jáder 
Fontenelle Barbalho, Ministro da Previdên
cia e Assistência Soci_al, 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 63, 
DE I• DEJUNHO DE 1989 

Altera a legislação de custeio da 
Previdência Social e dá outras provi
dências. 

O Presidente da República, no uso da a,tri
buição que lhe confere o art. 62. da Consti
tuição, adota a seguinte Medida Provisória, 
com força de Lei: 

Art. 1" A contribuição do segurado em
pregado, fi1iado ao Regime Geral da Previdên
cia Socia1, inclusive o doméstico e _o avulso, 
~ calculada mediante aplicação da seguinte 
tabela: 

•t<'i 3~o.on u,s, 
D.- l&r,oi Goo,oo- ,,5~ 
Dto &O,,Ol 1.200,00 11,0\ 

Art 29 A a1íquota de contribuição do se
gurado traba1hador autônomo e equiparados. 
aplicada sobre o respectivo salário-de-contri
buição, será: 
I-de 11% para "tis sa1ários-de contribuição 

de valor igual ou inferior a trezentos e sessenta 
cruzados novos; 

n-de 22%' para os demais. 
Art. 39 A contribuição do segurado em

pregador será calculada à alíquota de 22% 
sobre o salário-de--contribuição. 

Art. 49 A contribuição dos microempresá
rios urbanos e dos pequenos e microempre
sários rurais, assim definidos em lei federal, 
será calculada à alíquota de 11%. 

Art. 59 A contribuição das empresas em 
geral e das entidades ou órgãos a ela equipa
rados, destinada à previdência social, inciden
te sobre a folha de salários será: 

1-de 20% sobre o total das remunerações 
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos 
.segurados empregados, avulsos, autónomos 
e administradores que percebam pro labore; 

R- de 2% sobre o total das remunerações 
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos 
segurados empregados e avu1sos, para o fi
mmdamento da complementação das presta-

, ções por acidente do trabalho. 

§ 19 A alíquota de que trata o inciso I 
abrange as contribuições para o sa1árlo-famí
lia_, para o salário-maternidade, para o abono 
anual e para o pró-rural, que. ficam suprimidas 
a partir 4_e 19 de setembro de 1989 bem assim 
a c_ontnbuição para o Regime Geral da Previ
dência Social. 

§ 29 No caso de bancos comen :m-
cos de investimentos, bancos de d~ \vi-
menta, caixas económicas, sodedad~ ré-
dito, financiamento e investimento, !a-
des de crédito imobiliário, s-ociedadt e~ 
toras, distribuidoras de_ títulos e valere ti-
liários, empresas de ·arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e capitalizaÇãO, agentes autónomos 
de seguros privados e de crédito e entidades 
de previdência privada abertas e fechadas, 
além das contnbuiç:ões referidas nos incisos 
I e TI, é devida a contribuição adicional de 2,5% 
sobre a base de cálculo referida no inciso I. 

Ãrt 69 A empreSã cUJo íitdiCê de acidente 
de trabalho seja superior à média do respec
tivo setor, sujeitar-se-á a uma _contribuição adi
cional de 0,5% a 1 ,8%, para finaiJ.ciamento 
do respectivo seguro. 

§ 19 Os índices de que trata este artigo 
serão apurados em relação ao trimestre ante
rior. 

§ 29 Incidirão sobre o total das remune
rações pagas _ou creditadas as seguintes alí· 
qu<>tas: 

El!o;:~~~•~ do Indio;o da cmprcUI;;l 0111 
xolaçiio 110 ind.l.o;c !Dédio do sctor 

'f,,, •ti 101 
1,21 ao ~U.h do 10' otii 20\ 
1 1 81 m4is do 20\ 

~--------------

Art. 79 Os clubes de futebol profiss[onaJ 
cõrit.ribuirã-0 Corri 5% do total ele sua receita 
bruta, sem prejuízo _do acréscimo para finan
ciamento: das prestações por acidente do tra-
balho. · · · 

Art. &' A contnb~ção do empregador é 
de 14% do salário-de-contribuição do empre
gado doméstico a seu se~o. 

Art. ~ A alíquota da contribuição para o 
Finsod:ll (Decreto-Lei n9 1.940, de 25 de maio 
de 1982, art 19, § 1"; Lei n9 7.738, de 9 de 
março de 1989, art.. 28) fica majõrada para 
1%. 

Parágrafo único. O produto de arrecada
ção do Fmso-cia1, com o acréscimo de que 
trata este artigo, destinar-se-á integralmente 
à seguridade social. 

Art. 1 O. As contribuições arrecadadas pe
la Previdência Social serão recolhidas atê o 
último dia de expediente bancário do primeiro 
decêndio do mês subseqüente àquele a que 
se referirem. 

Art. 11. A falta de recolhimento das con
tnbuições previdenciárias acarreta multa variá
vel de acordo com os_s_eguintes percentuais 
aplicáveis sobre o valor do débito atualizado 
monetariamente até a data do pagamento: 

I -10%, se o devedor r_ecolher ou depo
-sitar, de uma só vez, espontaneamente, antes 
da notificação de débito; 
II-2"0%; se o recolhimento for efetuado 

âéhtro de quinze dias contados d;;~. data Qa 
notificação de débito, ou se, no mesmo prazo, 
for feito depósito à disposição da Previdência 
Social, para apreSéntãÇão-de defesa; 

m-30%' se houver acordo para parcela~ 
mento;e 

IV-60%, nos demais casos. 

§ _1_9 _ No caso de falta de cu_mprimento do 
, acordo-firmado para paganierito parcelado de 
débito (inciso lU), a mUlta será a dó -inciso 
IV. 
- § 29 Até o dia 1 O de outubro de 19B9, 

as mul!as de que trata este artigo serão redu
zidas em 30% para as contribuiçôes em atraso 
relativas aos meses de competência c_omple
tados até a c;l;;~.t?! desta Medida Provisória. 

Art.__ 12. _A _Gratificação de Estímulo à Fis
calização e à Arrecadação a que se refere o 
art 39 do Decreto-Lei n9 2.371, de 18 de no
vembro de 1987, em relação aos funcionários 
mencionados em sua parte final, atenderá os 
princípios estabelecidos na Lei no 7.711, de 
22 de dezembro de 1988, para insbluição da 
gratificação aos Fiscais de Cóntribuições Pre
videnciárias, na fonna estabelecida em r~a
mento. 

Art. 13. Em caso _de extinção de proces
sos trabalhistas de qualquer natureza, inclusive 
a decorrente de acordo entre as partes, de 
que resultar pagamento de vençlmentos, re
muneração, salário e outros ganhos. haf:?ituais 
do trabalhador, o recolhimento das contribui~ 
ÇOes de"vidas à PrevidênCia Social será efetU.à-
do in_ continentí. _ -

Parágrafo único. A autoridade judiciária 
valerá pelo fiel cumprimento do disposto neste 
artigo. 

Art 14. Os benefidos_da Previdência &r 
cial terão seu valor real preservado mediante 
reajustamentO: 

I-no mês_dejulho de 1989, pela variaçio 
· percentual do índice_ de Preços ao ·consun1i
dor - IPC, acumulada nos meses de nl8io 

-e junho e aplic.tlda sobre o valor dos benefldos 
de maio; 

li-a partir 'de outubro _de 1989, de três 
em três meses, pela variação percentual tri
mestral do IPC, aplicada sobre o valor dos 
benefícios vigente n6 primeiro mês do trimes
tre anterior. 

Art. 15. Os benefícios de prestação -conti
nuada,_ já atualizados na forma do arl 58 do 
Ato das Disposições Constitucionais_ Tran.Si~ 
tórias, passam a ser corrigidos pelo critério 
definido no artigo anterior, vedada a vincu
lação ~o salário mínimo, na fonna do art. 79, 
inciso IV, da Constituição. 

Art. 16. Os valores expressos em cruza
dos novos nesta Medida Provisória serão atua
Iizados monetariamente, de acordo com a va~ 
riaçãç mensal do. lPC. 

Art. 17. Esta Medida Provisória entra em 
vigor ha data de sua publicação, produzindo 
efeitos, quanto à majoração de alíquo~ a par· 
tir do 1 Q de setembro. de 1989. 
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Art. 18. Revogam-se as dispOsições· em 
contrário. 

Brasília, }9 de junho de 1989; 168~ da lnde-: 
pendência e 101 9 da República. JOSÉ SAR
I'IEY.- Jáder Barl>alho 

LEGISLAÇÃO OTADA 

LEI N• 7.711, 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1989. 

Dispõe sobre formas de melhoria 
da administração tributária e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a,seguinte lei: 

Art. 19 Sem prejuízo do disposto ·em -ieiS 
especiais, ·a quitação de créditos tributários 
exigíveis, que tenham por- objeto tributos e 
penalidades pecuniárias, bem como contribui
ções federais e outras imposições pecuniárias 
compulsórias, será comprovada nas seguintes 
hipóteses: 

I-transferência de domícilio para o exte
rios; 

II- habilitação e licitação promovida por 
óqjão da administração federal díreta, indireta 
ou fundacional ou por entidade controlada di~ 
reta ou indiretamente pela União; 

m- registro ou arquivamento de contrato 
social, alteração contratual e distrato social pe~ 
rante p registro público· competente, exceto 
quando praticado por mfcroempresa, confor
rrie definida na legislação de regência; 

IV-quando o valor da operação for igual 
ou superior ao equivalente a 5.000 (cinco mil) 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN: 

a) registro de contrato ou outros docu
mentos em Cartórios de Registro de Títulos 
e Documentos; 

b) Registro em Cartório de Registro de lm6-· 
veis; 

c) operação de empréstimo e de financia
mento junto a instituição financeira, exceto 
quando destinada a sa1dar dívidas para com 
as Fazendas Nacional, Estaduais ou .Munici
pais. 

§ 1 ~ Nos casos das alíneas a e b do inciso 
IV, a exigência deste artigo é aplicável às partes 
intervenientes. 

§ 2~' Para os fms de que trata este artigo, 
a Secretaria da Receita Federal, segundo nor
mas a serem dispostas em Regulamento, re
meterá periodicamente aos órgãos ou entida
des sob a responsabilidade das quais se reali
zarem os atas mencionados nos incisos lii e 
N relação dos contribuintes com débitos que 
se tomarem definitivos na instância adminis
trativa, procedendo às competentes exclu
sões, nos casos de quitação ou garantia da 
dívida. 

àquelas e_sferas de governo das hipóteses pre
vistas no _art. 19 desta lei. 

Art. 39 A partir do exercido de 1989 fica: 
instituído programa de trabalho de "Incentivo 
àArrecadação.da DlvidaAtiva da União", cons
tituído de projetas destinados ao incentivo da 
arrecadação, administrativa ou judicial, de re
ceitas inscritas como Dívida Ativa da União, 
à implementação, desenvolvimento e moder-

-- _ nização de redes _e sistemas de processamen
to de dados, no custeio de taxas, custas e 
emolumentos relacionados com a execução 
fis_cal e a defesa judicial da Fazenda Nadonal 
e sua rePresentação em Juizo, em causas de 
natureza flScal, berjl assim diligências, publicaM 
ções, -_pr6-Jabore de peritos técnicos, de êxito, 
inclusive a seus procuradorE;!,S e ao .Ministério 
PÚblico Estadual e de avaliadores e contado~ 
res, e aos serviços relativos a penhora de bens 
e a remoção e depósito de bens penhorados 
ou ajudiciados à Fazenda Nacional. 

Parágrafo único. O produto_ dos recolhi
mentos do encargo de que trata o art. 1ç do 
Decreto-Lei n9 1.025, de 21 de outubro de 
1969, modificado peh art . .3! do Decreto-Lei 
n"' 1.569; d~-.8 de agosto _de 19_77, art. 39 do 
Decreto-Lei n<:> 1.645, de 11 de dezembro ç!e 
1918~ e art. 12 'âo Decrcio~Lei n9 2.163, de 
19 de setembrõ de 1984, será reColhido_aO 
Fundo que se refere -o arl 49, em subconta 
especial, destinada a atender a despesa com 
o programa previsto neste artigo e que será 
gerida pelo Procurador~Geral d.-, Fazenda Na
cional, de ac_ordo _com o disposto no art. & 
desta leL 

M. 4<:> A partir do exercício de 1989, o 
produto da arrecadação de multas, inclusive 
as que fazem parte do valor pago por execução 
da dívida ativa e de sua reSpectiva correção 
monetária, incidentes sobre os tributos·e con
tribuições administrados pela Secretaria da 
Receita Federal e próprios da União, consti~ 
tuirá receita do Fundo instituído pelo Decre
to-Lei n" 1.437, de 17 de <;lezembro de 1975, 
excluídas as tranferências tributárias constitu
cionais para EStâdos, Distrito Federal e Muni
cípios: 

Art. 5<:> Para O melhor desempenho na ad
mbifstraçãó- dos tributos federais, fica instituí
da retribuição adicional variável aos integran~ 
tes _da carreira de que trata o Decreto-Lei n9 
2.225, de 1 O de janeiro de 1985, prevalecentes 
os quantitativos previstos em seu Anexo I, para 
o atendimento de cujas despesas serão tam
bém utilizados recursos do Fundo referido l)o 
artigo anterior. 

§ 19 O pagamento da retribuição adicio
nal variável prevista neste artigo somente será 
devida relativamente aos valores de multas e 
respectivas correção monetária efetivamente 
ingressados, inclusive por meic;> de cobrança 
judicial. 

§ 3<:> A prova de quitação prevista neste 
artigo s.erá feita por meio de certidão ou outro
documento hábil, emitido--pelo órgão com
petente. · 

§ 29 A retribuição adicional variável será 
atribuída em função da eficiência individual 
e plural da atividade fiscal, na forma estab~ 
lecida em regulamento. 

Art 69 O Poder Executivo estabelecerá 
por decreto as normÇ~s, planos, critérios, con
dições e limites para a aplicação do Fundo 

Art 2~ Fica autorizado o Ministério da Fa
zenda a estabelecer convênio com as 'Fazen
das Estaduais e Municipais para extensão 

de que tratam os arts. 3(>e 4~. e ato do Ministro 
da Fazenda o detalhará. 

§ 1~> O Poder Executivo encaminhará ao 
Poder Legislativo relatório semestral detalha~ 
do relativOs à aplicação desse Fundo, inclusive 
especificando metas e avaliando os resulta~ 
dos. 

~ § 29 Em nenhuma hipótese o incentivo 
ou retribuição adicional poderá caracterizar 
participação direta proporcional ao valor co
brado ou fiscalizado. · 

§ 3~' O incentivo ou retribuição adicional, -
mensal observará o limite estabelecido no art. 
37, item XI da Constituição Federal. 

Art. 7~ A receita proventente de multas, 
bem assim de juros de mora, relativa aos im
pOstos constitutivos dos Fundos de Partici
paçãO de Estados, Disbito Federal e Municí
pios, são partes integrantes deles na propor
ção estabelecida na Constituição Federal. 

Art. & O inciso m do art 8' do Decreto-Lei 
n9 1.437, de 17 de dezembro de 1975, passa 
a vigorar com a seguinte r.edação: 

.. ru- receitas diversas, decorrentes de ativi
dade~ próprias da Secretaria da Receita Fede
ral; e. _ ~

_Art. _gço f4ta lei entra e!" vigor na ®ta de 
sua"' pUblicação. - · ·· · ·-

Art. I O. Revogam-se o inciso D do art. & 
do Decreto-Lei n~ 1.437, de 17 de dezembro 
de 1975, e demais dispoSições erri cOntrário. 

Brasí1ia, 23 de dezembro de 1 988; 1679 da 
Independência e 1 0(}.> da República. -José 
Sarney. 

DECRETO LEI N• 2.371, . 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 19S7 

Dispõ.e sobre os vencimentos e a 
representação inensal devida aos ser
vidores que especifica e dá outras 
providências. 

Presidente da Repúbltca, no uso da atribui· 
ção que lhe con o artigo 55, item m. da 
ConstitUiÇão, de<. - -

Art. I~ Os vet ·entos e a representação 
ntensal devida ao. ......:upantes dos cargos de 
natureza especial e aos membros do ~Qder 
Judiciário da União, do Distrito Federal e Teni
tórios e do Tribunal de Contas da União são 
os especificados nos anexos-deste decreto~ lei. 

Art. 29 O atual valor da_ vantagerp pecu
niária a que se refere a Lei n" 7.374, de 30. 
de setembro de 1985, fica reajustado em 
3Z,2% (trinta e dois vfrgula dois por ceqt6). 

Art. 39 O deferimento da gratificaÇão a 
que se refere o Decreto-Lei n~> 2.357, de 28 
de agOsto de 1987, com aS-alterações feitas 
pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei n• 2.365, 
de 27 de outubro de 1987, é estendido aos 
funcionários pertencentes à Cate.Joria Funcio
nal de Fiscal de Contribuições Previdendárias 
do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fisca
lização, instituído na conformidade da Lei n~ 
5.645, de 1 O de dezembro de I 970. · 

§ 1 <? O valor da gratificação a ser deferida 
aos funcionários posicionados na primeira re~ 
ferência da classe inicial da categoria funcional 
de que trata este artigo, mediante ato do diri
gente do Instituto deAdmirústração Fmanceira 
da Previdência e Assistênda Social é fixado 
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em CZ$ 16.870,00 (dezesseis mil, OitocentGs 
e setenta cruzados). 

§ ~ As demajS gratificações serão deter
minadas mediante a variação do valor fixado 
neste artigo, à razão de 5% (cinco por Cento), 
em relação às referên~ias anteriores. 

Art. 4~ Os efeitos financeiros decorrentes 
do disposto nos artigos anteriores vigoram a 
partir de }9 de outubro de 1987. 

Art 59 Os vencimentos, proventos e be
nefícios devidos aos seiVidores de que trata 
este decreto-lei, bem como as pensões, serão 
reajustados em 11,1% (onze virgula um por 
cento), a partir de 19 de janeiro de 1988, sem 
prejuízo do reajustamento previsto no artigo 
89 do Decreto-Lei n9 2.335, de·12 de junho 
de 1987. 

Arl 69 Na apUcação deste decreto-lei será 
observado o disposto no Decreto-Lei no 2.335, 
de 27 de agosto de I 987. 

Arl 7~ A despesa decorrente da exe<:ução 
do disposto neste decreto-lei correrá à conta 
.das dotações do Orçamento Geral da União. 

Arl 89 Este decreto-lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 99 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

8rasJ1ia, 18 de dezembro de 1987; 1669 da 
Independência e 99~ da República. JOSÉ 
SARNEY, Luiz Carlos Bresser Pereira
Aluízlo Alves. 

DECRETO-LEI N• 1.940; 
DE 25 DE MAIO DE I 982 

Institui contribuição social, cria o 
Fundo de Investimento Social (Fio
social) e de outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atri
buição que lhe confere o inciso II do artigo 
55, e tendo em vista o disposto no § 2~ do 
artigo 21, da Constituição, decreta: 

Art. 1l' É instituída, na forma prevista nes
te decreto-lei, contribuição social destinada a 
custear investimentos de caráter assistencial 
em alimentação, habitação popular, saúde, 
educação_ e amparo ao pequeno agricultor. 

§ 19 A contribuição social de que trata es
te artigo será de 0,5% (meio por cento) e inci
dirá sobre a receita: bruta: das empresas públi
cas e privadas que realizam venda de merca
dorias. bem como das instituições fmanceiras 
e das sociedades seguradoras. 

§ 29 Para as empresas públicas e privadas 
que realizam exclusivamente ~enda de servi
ços, a contribuição será de 5% (cinco por cen
to) e incidirá sobre o valor do imposto de renda 
devido, ou como se devido fosse. 

§ 39 A contribuição não incidirá sobre a 
venda de mercadorias ou serviços destinados 
ao exterior, nas condições estabelecidas em 
Portaria do Ministro da Fazenda. 

Art Z' A arrecadação da contnbuição se
rá feita pelo Banco do Brasil 5.A e pela Caixa 
Ecoiiômica Federal e seus agentes, na forma 
disciplinada em portaria do Ministro da Fa~ 
zenda. 

Art 3" É criado o Fundo de Investimento 
SoCial (Finsodal}, destinado a dar apoio fin~
ceiro a programas e projetas de caráter assis
tendal relacionados com alimentação, habita-

ç~o põpular, saúde, educação ·e amparo ao 
pequeno agricultor. 

Art. 4" Cons_tituem recursos do Finsocial: 
I-o produto da arrecadação da contribui

ção instituída pelo artigo 1" deste decreto-lei; 

if-resC:ursos _de dotações orçamentárias 
da Uriião; 

DI-: retornos_-de suas apliCações; 
N ~outros recursos de origem interna ou 

externa, comporeendendo repasses e finan~ 
ciamentos. 

Art. 5" O Banco Nacional do Desenvol
vi~ento EcoftômiC-º_(BNDE) passa a dEmomf
nar-se Banco Nacional de Desenvolvimento 
EConô(nico e Sodal (BNDES}. -= 

§ 1 '! _ Sei!J prejuízo de :5ua subordinação 
à autOridade monetária, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento EcOriôrriico e Social fica vin
culado administrativamente à Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República 
(Seplan). 

§ 2? O Ministro-Chefe da Secretaria de 
Planejamento da Presid~ncia daRepública e 
o Minlstro da Indústria e do ComérCio adotãrão 
as providências necessárias ao cumprimento 
do disposto neste artigo, no prazo de 30 (trintã.) 
dias. 

Art. 6~ 0- Fundo de Investimento Social 
(Finsocial) será administrado pelo Banco Na
dona! de Desenvolvimento Económico e So
cial (BNDES), qúe aplicará os reCUrSOS-diSpo
níveis em prdgramas e projetas elaborados 
segundo diretrizes estabelecidas pelo Presi
dente da República. 

Parágrafo único. A execução desses pro
gramas e projeto_s dependerá de aprovação 
do Presidente da República. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sim, 22 
mais 2,5% que dará 24,5%. -

Essas foram as alterações que vimos na 
medida provisória aprovada. _ 

Ontem ou anteqntem, aqui, h.ouve a aprova
ção da Comiss~o que estudou a medida provi
sória e houve alteração desses dados. 

Tenho a impressão de que essas alterações 
tendem a ser um pouco voltadas para o velho 
dlstribut:!vis!'flO p~ecoce, e_~ ~nseqüência. 
podem afetar o cálculo do plano de custeio 
da Previdência Social. 

Seria interessante a Comissão que começa 
comigo esta avaliação, depois ouvir aqui, e 
eu até entenderia ser imperativo ouvir, o Depu~ 
t.ado Bezerra, que é o Presidente da Comissão 
ou _o Relator, não sei para que mostre como 
consegue diminuir essas contribuições sem 
afetar o todo, porque a Previdêcia dela precisa 
para fazer o pagamento. 

Creio que o Ministro atual está passando 
por um período próximo ao que passei, com 
dificuldades. No ano passado, o PIB cresceu 
menos 0,3%. Então istà afeta a Previdência. 
Não é CJl:lestão de administração, apenas. Ao 
lado disso, o_que acontece? Sobre a adminis
tração atual vão recair todos os beneficias au
~ntados que votamos na Constituinte. 

É preciso _que o plano de custeio seja avalia
do, nesta Casa e no CongreSso brasileiro, com 
muito cuidado, porque se quiserem fazer be
nevolências com ela, vamos levar mais ~rde 

a administração da Previdência à in~dimplên
cia, o que é pior. 

Quando saí da Previdência, falava-se em I O 
milhões de pessoas que eram aposentadas, 
pensionistas etc'. Hoje fala-se em 12 milhões. 
Não sei se pelos dados da Imprensa, isso cor
responde à verdade. 

Então, o que será inuito pfor? Muito pior 
será amanhã, começar a atrasar_ e.sses paga
mentos. 

Creio que a responsabilidade, Sr. Presidente 
e 'Srs~ Senadores, no COngresso é muifo gian
de. É um ano eleitoral, e eleitoral de quê? 
De Presidente da República, e é provável que 
todo mundo que terri. um-cadidato no seu~ 
Partido não vai querer fazer nada que corres
ponda ao pagamento maior; vai querer ficar 
com a parte simpática. E se não houver capa
cidade de tomar decisão firme a esse:_respeito, 
pode ser levado o administrador da Previdên
cia a dizer: "Agora estou diante de um fato 
irrecusável; não tenho recursos para pagar". 
E se prestar a atenção e disser: Ah! Mas e 
o débito da União chega a vinte e três bilhões 
de dólares tenho ouvido m,uito esse discurso 
aqui - muito bem, quero saber se a União 
tem vinte e três bilhões de dólares para honrar 
o débito histórico. E se se contar a Previdência, 
exclusivamente com o problema de cobrir a 
deficiência de ~®-apenas com o Tesouro 
Nacional, não sei o que pode ser feito. 

Então, terinino esta expoSição, Sr. Presiden
te, que já. vai longa, exatamente nesta parte, 
com a preocupação que tenho em relação 
ao que vamos votar, para dar ao Governo a 
possibilidade ou não de ele administrar bem 
a Previdência Social. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Concedo a palavra ao Senador Anfonso San
cho. 

O SR. AFONSO SANCHO - Qual é o per
centual que e-ra retirado para a contingência? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -A contin
gência deveria ter, no mínimo, 10% do valor 
global da arrecadação _resetvado para ela, por
que mantidos 10% nas verbas de contingên
cia, teremos possibilidade ele cobrir despesas 
eventuias de c:aixa. 

Ora, vejam que. quando falei em dezesseis 
bilhões de crJJZeiros, teríama!!õ uma reseava_!le 
contingência de um bilhão e seiscentos bi
lhões de cruzeiros. 

Essa reserva, como eu disse, foi consumida 
ao longO de sete semestres. totalmente fora, 
e deixamos um começo de reserva de contin
gência de cento __ .e setenta e cinco bilhões de 
cruzeiros, para o!ano de 1984, Em 1985, ela 
era bem maior. Não tenho os dados, no mo
mento. Fracassou o meú arquivo e procurei 
os dados; de passagem, com o DeputadoJo
fran Frejat, que poderia também faJar muito 
bem sobre isto, porque era o meu Secretá
rio-Geral. EstávamOs caminhando para cerca 
ae-..o% do valor da reserva de contingência, 
com aquelas vacas magras, no periodo das 
vacas magras. 

De toda a administração seguinte à minha, 
nada conheç9 de reserva de contingência. 
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O SR. AFONSO SANCHO - Óuarido V. 
~ saiu, deixou urna reserva de contingência 
de cento e setenta e cinco bilhões? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - ApliqUei 
uma de _cento e setenta e cinco bilhões e deixei 
uma de cerca de 5% do valor globaL É o 
percentual. 

O SR. AFONSO SANCHO- O Fundo So' 
cial,o Finsocial pode ser aumentado agora, 
sendo imposto? -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Tenho ou
vido opiniões discordantes. 

Tenho ouvido pessoas de formação jufídica 
que acham que, inclusive os tributarlstas -
e o nosso Presidente poderia, muito melhor 
do que eu, falar sobre isto -, que acham 
que a incidência de_ um imposto, desde que 
ele seja uma tributação, só pode ter validade 
no ano fiscal seguinte. Mas_outros defendem 
o principio dizendo que não se trata de uma 
nova tributação; que se trata de aumentar uma 
tributação já existente, e, neste caso, então, 
já houve precedentes em que wn aumento 
de tributo pode ser aplicado no próprio exer:-_ 
cicio. -

O.SR AFONSO SANCHO - Pelo que se1, 
os tribunais têm sempre posto abaixo isto, di· 
zendo ser inconstitudonal. E a minha curlosi· 
dade é quanto à insistência em se fazer isto, 
porque se poderia fazer isto de outra maneira. 
O-Governo poderia fazer um empréstimo, para 
ser arrecadado durante _esses meses e cobrar 
essa diferença, talvez até rTiaior, a partir de 
janeiro, e pagar o empréstimo c_om a diferença 
que ele arrecadasse. 

Então, não entendo por que se persiste em 
se faZer as coisas que contrariam a COnsti
tuição e que o Tnbunal seinpfe CO!Tiputou 
abaixo. -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Como ban
queiro, naturalmente, tem V. EXI' urna solução 
boa para empréstimo--Agora, não sei... 

O SI<. AFONSO SANCHO - Mas é um · 
empréstimo compulsório do próprio ·contri~ 
buinte. Ao invés, por exemplo, de passar para 
2,5%, ficaria no·que está e faria um emprés
timo daquele 1,5% ... 

O SR. JARBAS PÁSSÁRINHO - Saiu de 
melo para um o Finsocial. 

O SR. AFONSO SANCHO- De meio para 
wn. então, far-se-ia aquele empréstimo ao 
prórpio contribüinte e_o devolveria ao mesmo, 
no ano seguinte. Far-se-ia a coisa dentro da 
lei. 

Porque estou pensando nas grandes em· 
presas que temos aqui que diriam: Que negó
cio é esse? Este País não tem controle? Não 
tem Constituição, não tem nada? Onde sem
pre se diz uma coisa e se _cumpre de outra 
maneira? 

Assim, não entendo o porquê dessa insis
tência em se fazer a coisa errada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Houve ca
sos, dos quais, agora, eu me estaria recor
dando, porque a poeira do tempo vai marcan
do, em que, em minha gestão, os tribunais 
nos condenavam. 

Então, começamos a nos comportar ae 
acOrdo com a reaJidade e a evitar fazer aquilo 
que estávamos fazendo. Eu, agora, não sabe
ria_._ claramente, lembrar-me de um caso. Mas 
houve casoS em qu_e_fornos, a Previdência So
cial, condenados Inclusive pelo Tribunal Fede~ 
ra1 de Recurs_os. Mas a regra geral era recorrer. 
Éramos condenados e reconiamos da deci
são do Tribunal. 
- Não sei se o nosso Presidente gostaria de 

dar urna pa]avra, desde já, sobre isto_._ sobre 
a constitucionalidade ou não disso; da aplica
bilidade ou não do aumento. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Tenho dúvidas sobre a aplicabilidade do au~ 
meritá no mesmo exercício. Partilho da opi
nião do Senador Afonso Sancho de que preci
saríamos arranjar modalidade jurídica ... 

O SR. AFONSO SANCHO - T ena que ar
ranjar outro modalidade correta, certa, direita. 
Tem-se que sair desses erros contínuos e de 
o contribuinte estar ... 

. . 

0 SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)~~ 
Talvez o Governo já esteja habituado a ter deci
sões jurídicas tão lentas, sentenças judidais 

- reveiSiVas tão atrasadas no tempo que, no in
teJValo, ele, realmente, colhe o_ benefício da 
violaç_ão_jurídica. Essas soluções judiciais po
dem demorar, aí, dois anos. Para alguns casos, 
há mandado de segurança, mas depois é con~ 
testado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Tem-se 
usado o mandado de segurança. 

O SR: JOÃ6 URA --Por sinal, a Justiça 
tem até tido uma agilidade maior- não digo 
na área de m_andado de segurança; .. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Tentio 
preocupação, sim, e até em artigo que escrevi, 
enr qüe-oscar Wilde dizia que a melhor forma 
~de resistir a_u-ma _teritação é- ceder a ela. 

Então, fenho preOcupação com esses au
mentos de ãlíquotas. Como mostrei, de 1960 
a 1980, elas resistiram. Errl1980, foram modi
ficadas. Agora, pelos dados da Seplan, com 
essa proposta, aumenta~se de novo a alíquota 

O SR. AFONSO SAI'ICHO - Há quantos 
anos, Set.."'-ior, esse aumento? - . 

OSR. JARBA!) ?.".SSf.RIHO - A última foi 
aumentada em 1980. De 1960 a 1980- Sem 
·aumento. Em 1980, aumentou e de 1988 para 
1989, aumerita de novo. 

Eu até disse que, quando cheguei à Previ
dência, eu estava arrasado, foi a administração 
mais difícil que tive em minha vida. Acordava 
de madrugada pensando, escre_via coisas para 
não esquecer, ficava fazendo ássimEntão, so
_corri-me de um grande economista que tinha 
me-aUXiliado no Ministério da Educação, e 
ele foi muito simples, dizendo-me: "Não, au
mente as alíquotas". Agradeci e fui bater nou
tro caminho. Era a minha preocupação. 

A outra preocupação- que nós temos -é essa 
medida que o Presidente tomou com vistas 
à Medida Provisória no 63. O que fez o Presi~ 
dente? Politicamente, lavrou um tento. Na me
dida em que todos achavam que ele iria vetar 
o salário mínimo de 120, ele passou o salário 

para 150 cruzados, mas não·o salário minimo. 
Fez urna mistura que até agora estou _que
rendo descobrir. O que será o salário mínimo 
para o pagamento às empresas em geral, às 
dqmésticas, por exemplo? Será 150 ou 112, 
que é o salário mínüno de_ contribuição para 
a Previdência Social? -

Eu estaVa conversarido com o Senador Ro~ 
berto Campos, antes de coi-neçaiihoS e ã dúVi
da cresce. A impressão é a de que o salário 
de contnbLiição vai ser 150_. _p~rqtie todo -t!aba
lhador vai ter 150, e vai ter. como_ forma de 
salário mínimo para _re:[e~~ns;:ja aos cálculos_ 
de apõSentadoria, sim, 112, e ele tem 6 abono. 

o "SR~ JÓÂÜ LIRA -o --Governo, a esta 
altura, deve_estar pensando que não terá recei
ta para pagar a Previdência e, a nível de abono, 
não quer pagar sobre o _abono. 

O SR. JARBAS PASSARINHO:,..: Sim, mas 
toda a questão foi para desvincular. 

O SR. JOÃO ~URA --Más que: !1ào_ p·ague 
à Previdência o valor de 150, mas todo o pro
cesso foi nisso, mais nada. 

O SR: JARBAS PASS!iruNf!O :.C. Mas acho 
que está correto, Senador, porque _se a Previ
dência ficar amarrada com todos esses bene
fícios alterados q1,.1e ela re~beu, com os en't:ar~ 
gos_ duplicados que teve, outros vão surgir por 
ai. Nós ain.da vamos ter algumas outras coisas 
que estão residuais, que ainda vão ser apre· 
sentadas. O próblefna após é; quem vai pagar 
os seringueiro~, que nós vátainos, e para os 
$eUS descententes, tantos salários mínimos? 
Isso vai sair da União e daqui a pouco acaba 
na Previdência SOcial, porque é MPAS~ Aca-
bam jogando isso para a Previdência SoCial. 
Com essa vinCulação ao salário mínimo, há 
toda uma modificação do salário mínimo, te
nho impressão que seria realmente alguma 
coisa, não para dar como uma desQ..!]pa, mas 
é alguma coisa que de fato acrescentava. 

O SR. JOÃO tiRA~ Para car~Cte~r àque
la parte que seria pa!il'a pela Previdên_ci~ sem
pre um saJário mínimo. Isso, de qualquer ma· 
neira, passa a descaracterizar. O Previdenciá· 
rio vai começar a receber menos que um salá· 
rio mínimo. -

O SR. JARBAS PASSÁRINHO .:_Tenho a 
impressão de que essa medida provisória alte
rada vai acabar alterando isso também. O De
putado Osmundo RehÔuÇas, PhÓ em Econo
mia, no meu entender, saiu ·com uma solução 
muito simplista, quando disse que não há pro· 
blema para a Previdência, porque o qúe sai 
da PrevidênCia de pagamento qe saJário míni
mo ela recebe na hora da contribuição. Ora, 
os ·dois dados absolutamente não. se equiva· 
lem! Tenho um pouco de preocupaÇão, corno 
ex-Ministro e como brasileirO,--em relação 
àqueles que têm hoje o dever de dirigir a Previ
dência. 

O SR. AFONSO SANCHO - Entendo, Se
nador Jarbas Passarinho, que deve se suprir 
a necessidade, para se saber se esse dinheiro 
está sendo bem aplicado, porque sabemos 
que na administração de um Ministro - não 
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vale a pena citar o nome, todo mundo sabe 
-ele comprou um rol de apartamentos, des
necessariamente, porque estava sobrando di
nheiro, de acordo com ele. 

O SR JARBAS PASSARINHO - Era o pe
ríodo das vacas gordas. Ele precisava fazer 
uma transferência de pessoal do Rio de Janei
ro para cá. Eu, por exemplo, não trouxe de 
modo algum o lAPAS, o INAMPS. Eles ficaram 
no Rio e nós administramos sem problemas. 
Ainda mais depois que conseguimos, no pe
ríodo tão acusado de República Velha, que 
as telecornunicaç:ões funcionassem bem. En
tão, era a coisa mais fácil do mundo falar com 
o meu diretor, o meu Presidente do lNAMPS 
e do lAPAS. Se era necessário uma coisa 
maior, pegava o avião e em uma hora e meia 
ele estava aqui. I:: claro que, trazendo todos 
para cá ê mais fácil, mas o Dr. Raphael achou 
que ele precisava trazer obrigatoriamente, pre
cisando, então, proporcionar moradia. 

O SR. AFONSO SANCHO - Segundo ai
zern, os preços foram elevadíssimos. Quando 
ele saiu, em 72- horas gastou 300 inilhões 
de cruzados em propaganda. Ninguém pune 
essas coisas. En-tãO, pãra -que serve a arreca
dação? Pode-se aumentar para se aplicar, para 
se usar o supérfluo como norma? Ainda on
tem eu soube que o Ministro _da Previdência 
iria suspender todos os_ pagamentos das cre_~ 
ches. Não tinha um tostão para pagar as cre
ches. Isso é_ outro absurdol 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Temos 
aqui pessoas presentes, que têm grandes res
ponsabilidades na administração da Previdên
cia, ligações_, e estão acenando com a cabeça 
ali que não, que isso não é verdade, a notícla 
da imprensa não é verdadeira. 

O SR. AFONSO SANCHO - Uma pessoa 
que_ esteve com o Ministro ontem de manhã 
me trouxe essa notícia. 

O SR PRESIDENTE (Roberto Campos) -
Qual noticia? 

O SR. AFONSO SANCHO -A de que a 
LBA não pagaria mais as creches, não teria 
recursos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- O pessoal 
não prestou atenção a isso. A LBA hoje não 
é mais ... o MPAS que eu dirigi, estrutural
mente, é diferente do MPAS de hoje. 

O SR. JOÃO URA - E de onde vem o 
dinheiro? 

O SR. AFONSO SANCHO - Mas o Presi
dente Samey quer que o INPS paQue. 

O SR. JARBAS PASSARINHO-Jà passou 
por duas fases. Fói para um, depois velo para 
outro, hoje está no Minter. 

O SR. AFONSO SANCHO- Eu soube que 
o Ministro estava sendo jungido para fornecer 
esse dinheiro e ele disse: pode fornecer tudo 
que eu não tenho um tostão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - No Brasil, 
o problema é este: põe em baixo do tapete 
o lixo que resolve o assunto, a casa está limpa. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Gostaria de agradecer ao Senador Jarbas Pas
sarinho pelo seu eXcelente. compte rendu de 
sua experiência passada, seu levantamento de 
problemas então existentes e sua previsão dos 
problemas futuros. 

Na próxima audiência, que está marcada 
para daqui a urna semana, dia 28, à mesma 
hora, ouviremos o Ministro Jáder Barbalho 
que, seguramente tem agora a batata quente 
em mãõs. S. Ex' poderá nos fornecer uma 
anáJise da situação atual, que poderer_nos, en
tão, comparar com a situação encontrada pelo 
Ministro Jarbas Passarinho, que foi uma situa
ção dificil, em vista da conjuntura recessiva, 
que depois se revelou artificialmente· melho-. 
rada, com uma evolução econômica mais faK 
voráv:~l. dwante o regime do seu sucessor, 
o Ministro Waldir Pires, que deverá vir aqui, 
também, no começo de agosto. 

Eu me pergunto se seria conveniente ende
reçarmos ao MinistroJáder Barbalho algumas 
indicações sobre o tipo de tópico que gostaría
mos de ver discutido aqui. Há várias peculia
ridades no sistema de Previdência socfal, agoK 
ra de seguridade social, no Brasil, que diferem 
bastante do que acontece nos pafses mais 
desenvolvidos. Em geral, são bem mais mo
destos em matéria de assistência à aposen
tadoria do que teoricamente o é o Brasil, se 
cumpridos os textos legais. Os temas que eu 
sugiro - a Secretaria poderia comunicar ao 
Ministro - são meramente corno indicação, 
c.omo. s~gestão para uma pauta. Seria algo 
como a comparação entre um sistema de re
partição e o regime de capitalização. Estamos
operando num regime de falsa capitalização. 
É preciso, enfim, optarmos entre um e outro. 
O regime de repartição permitiria liberar as 
garantias de reservas exigidas pelo sistema 
de capitaliZação, _abrindo assim oportunidade 
para a liquidação maciça de bens e haveres 
ativos dos -Institutos, uma vez_ que eles não 
seriam mais as reservas de capitalização. 

9 segundo tópico poderia ser a_ campa* 
ração com outros sistemas internacionais. Te
m9~ d1,1as subquestões: aposentadoria só por 
idade ou aposentadoria por idade e tempo 
de _serviço. Na realidade, todos nós sabemos 
que poucos países se consideram suficiente
mente equipados, fmanceiramente, para dar 
aposentadoria por tempo de serviço. Na maio
ria dos casos, a aposentadoria é apenas por 
idade. 

O SR JARBAS PASSARINHO - Sr. Presi
dente, peimite-me urn breve _aparte? 

Quando fl,li designado pelo Governo para 
ser Embaixador especial em Mqscou para as 
exéquias de Andropov, tive um dia, às vésperas 
das exéquias, e pedi um encontro com o Minis
trO -da- Previdência e o Ministro do Trabalho 
da República russa. Eles forarri muito Cordiais 
comifjõ. Tivemos um encontro e- oS próprios 
diplomatas brasileiros acharam que eles ti
nham sido muito abertos, como nunca tinham 
sido até então: Uma das perquntas que flz 
foi esta. Como é -a aposentadoria aqui pOr 
tempo de seiViço? Eles resPonderam que com 

60 anos de idade, no mínimo. Depois, pergun
tei sobre equivalência, que é· outra coisa que 
a seguridade traz, que me preocupa também, 
a completa equivalência no campo e na cidaM 
de. Tínhamos cerca de 41 beneficias, pagando 
na cidade, com uma ·contribuição de 21% do 
empregador e 9% em média dos trabalha
dores. No campo, essa contribuição não exis
tia. Então, como é que iríamos dar o mesmo 
elenco de beneficies para o trabalhador rural 
e ao urbano? Eles também me disseram que 
não tinham conseguido, até então, essa igual-

-dade. - -

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)---' 
Um terceiro aspecto é a proporção entre ativos 
e inativos no siStema. EsSe problema está se 
tomando gravíssimo na Europa, nos Estados 
Unidos, nesses países que têm um perfil de-_ 
mo-gráfico mais maduro que o nosso. Mas, 
começa aqui a ser, também, uma preo-cupa
ção, porque temos uma pirâmide demográfica 
melo esquisita; um certo alargamento no topo, 
pela rhaior expectativa de vida; uma enorme 
dilatação na faixa da pirâmide, que são crian,;
ças e jovens em idade pré-produtiva e uma 
relativa constrição da faixa estritamente produ
tiva. Seria conveniente uma COrilpãré'iÇão des-
sa pirâmide demográfica do Brasil com a de 
outros palses para verificarmos se não esta
mosatingindo uma situação que requer cuida~ 
dos especiais. 

OUtra questão, ainda nesta análiSe interna-:.. 
clonai, seria o problema de aposentadoria inte
gral. Que países têm aposentadoria integral? 
Na maioria dos casos.. o salário dos apos_en
tados não é senão de 50% a 70% do salário 
da última atividade, e o_ racional para isso é 
que ele tem economias comparativamente ao_ 
pessoal em atividade; não tem o_b_rigação de 
transporte para ele ir ao trabalho, nem deves
tuário, nem de alimentação. Então,_a rigor, 
um aposentado que ganha cerca de 70% do 
que ganha um trabalhador na ativa, ganha 
rigorosamente, o mesmo, porque está isento 
de certas despesas. A figura da aposentadoria 
integral é algo que tem que ser também escla
recido. 

Outra coisa que poderíamos perguntar ao 
Ministro é se houve alguma análise das inicia
tivas que estão agora sendo tentadas no âm
bito de privatização no sistema de Previdência 
e Assistência Social. Os Estados Unidos já têm 
o sistema bastante privatizado, é tradicíonal, 
mas há duras experiências novas. __ Uma, é o 
modelo chileno, sobre a qual distribuirei um 
prospecto que está seildo traduzido, e outro 
é o modelo britânico que está agora sendo 
tentado, o qual chamam "Duas Tearas" todo 
mundo contribui para um siStema básico e 
tem o beneficio desse sistema básico, mas 
é liberado do grosso da contribuição para pro. 
curar seguros privados, fundos de inversõe~ 
privadas, pecúlios privados e assim por diãnte. 

Poderíamos perguntar, também, ao Ministro 
a posição- financeira da Previdência, após a 
nova Constituição. O Senador Jarbas Passa
rinho já nos mencionou várias cOisas ini)Uie~ 
tantes. e o Sr. Ministro provavelmente terá da
dos atualizados. 
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Cursos· de administração da Previdência: 
acho que os Senadores João Ura e Afonso 
Sancho já levantaram esse problema. Qual 
tem sido a evolução dos cursos administra
tivos da Previdência, comparativamente aos 
benefícios totais? Tem havido um aumento 
da eficiência, estagnação, melhoria de eficiên
cia produtiva e, talvez, alguma comparação 
entre os cursos de administraçã-o dos bene· 
ficios públicos e_ cursos de administração do 
setor privado. 

Outra indagação seria o déficit previsto para 
I 989 e 1990, o impacto das novas politicas 
saJariais, e, finalmente, as medidas corretivas 
que o Ministro porventura poderia sugerir para 
modificar o sistema e for tomada uma decisão 
drástica de mudar o sistema, as mudanças 
poderiam ser duas: mudança de repartição 
para capitalização e mudança de concentra
ção do setor público para delegação no setor 
privado, ou, então, se não houver uma reforma 
fundamenta] no sistema, .como operaciona
lizá-lo. Se não houver objeções, a título de 
sugestão ... 
O SR JARBAS PASSARINHO - E, isso sená 
mais ou menos uma possibilidade de um Mi
nistro fazer á venda de imóVeis que são desne
cessários à Previdência Social. Isso, evidente
mente, tem um limite, que é o limite de não 
atingir a reserva técnica. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Há muitos imóveis alugados puramente a pre
ços simbólicos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Há e já 
havia a meu tempo, mas havia os imóveis 
alugados em que os inquilinos se beneficia
vam da lei. Então, não se poderia aumentar, 
porque eles se beneficiavam da lei. Às vezes, 
chegavam-se a determinados casos em que 
até o pagamento do condomínio era maior 
do que o pagamento do aluguel. 

O SR. PRESEDIENTE (Roberto Campos) 
- Mais uma vez as meus agradecimentos 
ao Senador Jarbas Passarinho, que acho ini
ciou magnfficamente essa série de audiências. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Muito obri· 
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Nada mais havendo que tratar, declaro_encer
rada a presente reunião. 

(Levanta-se a reunião às 12 hõfas.) 

4• Reunião Extraordinária, 
realizada em vinte e oito de junho 

de mll novecentos e oitenta e nove 
As nove horas e trinta minutos do dia vinte 

e oito de junho de mil novecentos e oitenta 
e nove, na sala de reunião da Comissão de 
Assuritos Sociais, Ala Senador Alexandre Cos
ta, sob a presidência do Senhor Senador Ro_:
berto Campos, reúne-Se, extraordinariamerite, 
a Comissão de Ftscalização e Controle com 
a presença dos Senhores Senadores Jutahy 
Magaihàes, Meira Filho, Neison Wedekin,João 
Lobo, Moisés Abrão, lrapuan CoSta Júnior e 
Carlos Patroélnio. Observa-se também a pre
sença dos Senhores Senadores Ronan Tito, 
Uder do PMDB no Senado, Afonso Sancho, 
Rachid Saldanha Derzi, Almir Gabriel, Leite 

Chaves, Albano Fra,nco, Lavoisier Maia e Áureo 
Mello. Compareceram ainda os Deputados 
Raimundo Bezerra, Farabulini Júnior e Fer
nando Velasco, além do Deputado Estadual 
Fernando Ribeiro. Dando Inicio aos trabalhos 
e dispensando a leitura da Ata da reunião ante
rior, o Senhor Presidente convida o Exm9 Sr. 
MinistrO Jáder Barbalho a tomar assento à 
mesa, agradecendo a sua presença para tratar 
sobre os problemas que hoje afligem a Previ
dência Soda!. Coin ª palãvra, o Senhor Minis
tro, pedindo permissão à Comissão, inicia a 
leitura de sua exposição, esclarecendo que na 
medida do possível, após a leitura do texto 
que trouxe fornecerá informações a respeito 
da Previdência Social~ no Brasil. Salienta a sua 
g-raride satisfação em comparecer a esta Co
missão para debater um tema da maior impor
tância para a sociedade br~~ileira, especial
rrierile neste mom·entCi Destaca também o 
texto da ConStitUição que veio definir novo
formato para a proteção social no País, intro
duzindo o conceito de seguridade social. 
Quanto ao dito ~·rombo da Previdência Social", 
afirma: "até o momento não existe déficit na 
Previdência Social e muito menos rombo ... " 
entre outros temas abordados~ Ao frnalizar, o 
Senhor Presidente agradece ao Senhor Minis
tro a sua exposição, passando à lista de orado
res InsCritOs a fase d~ debates. Neste. momen
to, O SênadOr Ronan Tito, Uder do PMDB no 
Senado, levanta uma questão de ordem, antes 
que se pronuncie 6 primeiro orador inscrito, 
Senador Almir Gabriel, para registrar os cum
primentos da Bancada do PMDB ao Senhor 
Ministro. A_seguir, fazem uso da palavra os 
Senhores Senadores A1mir Gabriel, Rachid 
Saldanha Derzi, Carlos Patrocínio, Afonso San
cho, João Lobo, Jutahy Magalhães e ainda 
OBenhõr Presidente. Todos são unânimes em 
congratular o Senhor Ministro pela qualidade 
de sUa explanação, levantando questões sobre 
os recursos no Caixa_ da Previdência, Medida 
Provisória n9 63, criação âa Siiperintêridência 
Regional no Estado do Tocantins, arrecada
ção mensal da Previdência, despesas de imó
veis ~r;lquiridos em administrações anteriores. 
atiVos e lnat1vos, aposentadoria por tempo de 
serviço, seguro privado como alternativa ao 
sistema previdenciádo, entre outras. Agrade
cendp ã. honrosa presença do Senhor Ministro 
e de todos os demais, às doze horas e quarenta 
e cinco minutos a Presidência encerra a reu
nião, lavrando eu, Maria Olímpia Jiménez de 
Almeida, Secretária da Comissão, a presente 
Ata, a qual, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelo_ Senhor Presidente e levada à 
pub~cação juntamente com as notas ta qui grá
ficas, conforme determinação da Presidência. 
-Senador Roberto CamjJos, Presidente. 

ANEXO À 11 TA DA 4• REUNlAQ EX
TRAORD/NIÍR!Jt DA COMJSS{O DÉ F!S
O!L/z.\9[0 E CONTROLE, REALIZ'.Dil 
EM 28-6-89, OOE: SE PuBliCA CoM A 
DEVIDA AUTORIZ49[0 DO.SE!YHOR 
PRESIDEIYTE Dtl. COMJS&iO. 

Oradores: Jader Ba,rbalho - Ronan Trto 
- Almir Gabriel- Rachid Saldanha Derzi -

Carlos Patrocínio --Afonso Sancho --João 
Lobo -Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Em n6n1e de Deus, declaramos abertos os 
trabalhos. 

Senhoras e Senhores, em ·piimeirO lugar, 
gostaria de agradecer a presença do Ministro 
Jader Barbalho, que nos falará sobre os pro
blemas que hoje afligem a Previdência S6cia1. 
Como todos sabemos, alguns desses proble
mas são crónicos, outros são episódicos, Uma 
vez que resultaram das modificações constitu
donais que acresceram beneticlos;· sem ne· 
cessariamente prover recursos, donde haver 
preCõUpação com o chamado rombo da Pre
vidência. EsPeramos que o Ministro nos dê 
ilustrações sobre a crise atual, como-ela nas
ceu, quais são as perspectivas de solução. Se 
possível, nos desse também um panorama 
comparativo de sistemas previdencíários em 
outros países e soluções alternativas ali encon
tradas. 

Tem a palavra o Sr. MiÍJ.iStro. 

O SR. JADER BARBALHO - Nobre Sena· 
dor Roberto Campos, Presidente desta Comis
são, Srs. Senadores, minhas Senhoras, meus 
Senhores: - -

Resolvi, em primeiro lugar, fazer - peço 
vênia à Coinissão- uma exposição por escri
to e creio que, posteriormente, terei a chance 
de, na medida do possível, fornecer informa
ções a respeito da Previdência Social no Brasil, 
na fase posterior à leitura do texto que trouxe. 

Com a permissão de V. f:x!'S, {nido a leitura 
do texto: ---

"Foi com grande satisfaÇão que recebi o 
CónVffe para coriiP-arecer a esta Comissão e 
debater com üust,l:es representantes _do Sena
do Federal um tema que reputo da maior im
portância para a sociedade brasileira, especiaJ
mente neste momento. Antes de mais nada, 
gostaria de festejar a oportuna iniciativa, agra
decendo a possibilidade de poder expor, aqui 
e agora, algumas idéias e preocupações a res
peito do que considero o histórico desafio de 
implantar um sistema de seguridade social 
no Pafs. 

Como Ministro da Previdência e Assistência 
Sodal, bem sei da responsabilidade que me 
cabe, particularmente nesta hora. Todavia, 
acredito que, face às características que o pa
drão de acumulação brasileiro tem imprimido 
à própria sociedade, a implantação da seguri
dade social, conforme definido constitucional· 
mente, promovendo, entre outras coiSas, a 
universalização da cobertura e atendimento, 
a preservação _do valor dos benefícios, a eqüi
dade na participação do custeio e o caráter 
democrático descentralizado da gestão, além 
da equiparação entre os trabalhadores urba
nos e rurais, vai exigir de cada um a cons
ciência não apenas dos direitos, mas principal· 
mente dos deveres, e de todos a pai1:ieipaç:ão 
efetiv~ na.formulação de respostas à chamada 
questão social brasileira, o único caminho pa
ra a consolidação da democracia. Gostaria de 

-reg[strar, mesmo sem pretender faZer digres
sões de natureza conceituai, não poderia dei
xar de 7XPlicitar, de acordo com a nossa Carta 
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Constitucional, que entendo que a seguridade 
social extrapola e muito a visão simplista que 
a compreende apenas como justaposição das 
ações ampliadas de saúde, assistência e previ~ 
dência social. 

À expansão quantita~va agregam-se altera
ções qualitativas, cuja concretização exige 
wna profunda e ampla solidariedade, que indi
ca um esforço de construção de uma nova 
ordem econômica e social dinâmica e moder
ma. Nesse sentido, suponho que qualquer ten
tativa de análise e avaliação do quadro atual 
fica prejudicada, senão o compreende como 
o momento de transição entre as formas diver
sas de proteçllo social, fase cuja importância 
só é realmente percebida quando se recupera, 
ainda que esquematicamente, a evolução des
sas várias formas de proteção. Fundada na 
solidariedade humana, que se traduz no auxílio 
e socorro mútuo, e voltada para o enfrenta
mente coletivo das dificuldades, a proteção 
social tem assumido formas diversas, depen
dendo dos sistemas de contribuição, bene
fícios e gestão. 

Decorrentes de urna solidariedade corpo
rativa e caracterizada pela autogestão nas pri
meiras formas de proteção social, os contri
buintes eram, ao mesmo tempo beneficiários 
diretos e gestores dos recursos, que atendiam 
principalmente os riscos de doença e morte. 
Célula primeira dos atuais sistemas de previ
dência em todo o mundo, essa forma não_ 
comporta as necessidades da via moderna, 
trazidas com a industrialização. 

• O desenvolvimento das sociedades, em fun
ção-da ampliação e diversificação das ativida
des, muJtiplicando os riscos, q· • assumem 
cada vez mais caráter social, .gem novas 
formas de proteção, refletindo a substituição 
da solidariedade corporativa por uma solida
riedade social, ainda que restrita, ampltam-se 
as bases de financiamento, muitas vezes ainda 
sob um esquema de cc-gestão. O caráter seto
rizado das instituições leva à existência de 
grandes diferenças entre elas, com as catego
rias de maior pod~ aquisítivo, constituindo 
organismos maís Sólidos, em franco contra
ponto àqueles que congregam grupos sodaís 
mais humildes. 

A consolidação da previdência vem com 
a superação da solidariedade restrita, pelo que 
se poderia chamar de uma solidariedade so
cia1 ampliada, apoiada em urna gestão estatal. 
O periodo que engloba a unfficação da legisla
ção previdencíária e fusão dos institutos, até 
a aprovação da nova Carta Constitucional, pa
rece marcar em nosso Pais esta fase. A previ
dência assume dimensão nacional e única, 
que coloca necessidades maiores para a sua 
manutençao. Aos equilíbrios parciais contra
põe-se a necessldade de um equilíbrio geral. 
As crises localizadas nos institutos dão lugar 
às crises do sistema previdenciário como· um 
todo, cuja dinâmica reflete cada vez mals o 
próprio movimento da economia. 

Representando o avanço inconteste sobre 
as primeiras formas de seguro social, a previ~ 
dência, mesmo em sua etapa avançada, não 
consegue expressar mais de que uma solida
riedade socia1 ampliada e, nesse sentido, s6 

parcialmente reconhecendo o papel de toda 
a sociedade no seu processo de financiamen
to, ainda mantém um cetra conteúdo .de con~ 
trato social de caráter bilateral, que só será 
superado com o surgimento da seguridade 
sacia[ 

A Consfiti.liçãO véio deffnir esse novo forma
to para a proteção social no País e, ao intro
duzir o conceito de seguridade social, ainda 
que implicitamente, assumiu o seu principio 
básico enunciado pela OIT em 1950, de_ que 
a cada um segundo as Suas necessidades, 
conforme Suas possibilidades. O reconheci
mento de que, além do Governo, emprega
dores e empregados, toda a sociedade parti
cipa direta _ou indf[éfamerlfe do financiamento 
da seguridade, recoloca a questão dos direitos, 
exigindo inclusive formas diversas para o 
equacionamento de seu equilíbrio financeiro. 
Assim, o momento atual não representa mais 
U:inã eXpansão _dos esquemas previdenclários, 
mas propriamente significa_ a transição para 
uma ro_rma sUPerior de proteção social, que 
só é compatível com a universalização da soli
dariedade e com a substituição da gestão esta
tal pela gestão pública. 

Srs. s'"enador"es, é fundamental reconhecer 
essa mudança de qualidade, essa mudança 
de conteúdo, pois se o período de autogestão 
caracteriza-se por urna solidariedade corpo
rativa, o de co-gestão por uma solldariedade 
social restrita e o de gestão estatal por uma 
solidariedade social _ampliada, a seguridade 
social siQnifica, sem dúvida, a caminhada em 
busca da gestão públ1ca de formas modernas 
de proteção social, fundadas em uma solida
riedade universal de brasileiros, que começam 
a se reconhecer defmitivamente como cida
dãos. 

Sob essa perspectiva, o quadro da previ
dência, hoje, re"flete uma conjugação de fato~ _ 
res,-·cuja percepção faz-se fUndamental, a fm 
de que se evite diagnósticos e soluções tão 
simples quanto equivocadas. Nesse sentido, 
parece básiCO 'reter que a crise que vivemos 
contém características que marcam desajus~ 
tes anteiiOres do sistema previdenciários, cujo 
equilíbrio instável tem historicamente estado 
eStreitamente relacionado com o próprio mo
vimento geral da economia Entretanto, se e
verdadeira essa correlação direta entre as con
tas da previdência e .o ciclo ·económico, não 
menos importante é que a presente crise en
globe elelnentos novos que a potencializam 
e decoirem de se estar transitando para uma 
forma mâis desenvolvida de proteção soda!, 
no rnoinentó""em que o País vive também uma 
profunda crise fiscal. 

O fàto da implantação da seguridade social 
coincidir com a fase recessiva de um cldo, 
no qual é grave a crtse fiscal, toma extrema
mente mais complexa a questão do equilíbrio 
das contas. 

É boril lembrar que a década de 80 vem 
sendo marcada por variações bruscas na si
tuação econômica nacioilal, em decorrência, 
entre outros fatofes, do agravamento da crise 
externa·e das diferentes tentativas promovidas 
pelo Governo, com o -ob}etivo de efetuar os 

C)justes domésticos necessários ao reequilíbrio 
das contas externas, o controle da inflação 
e a retomada do crescimento. Nesse quadro 
de desequilíbrios e ajustes, a anâJise do perío
do 1980 a 1988 bem demonstra a grande 
sensibilidade dos números da Previdência às 
variações conjunturais da nossa economia. 

Avaliando os resultados orçamentários do 
Sinpas - FTAS- obseiVa-se que o compor
tamento deficitário reglsti'ado no início da dê~ 
ca~a, foi reve_rtido em 1982, em conSeqüência 
de uffiã abrupta-elevação das alíquotas de 
contilbulç~<? ocorridas naquele ano. O efeito 
estãbilítador do aumento das alíquotas teria 
caráter transitório e, em 1983, marcado por 
um novo dé~cit,_cujo significado é mais grave 
em decorrência de uma franca redução das 
dfispesas, acompanhada por urna queda ain
da mais expressiva das receitas, que se apre
sentam naquele ano 30% menor do que em 
1982. 

o ano de 1984, vem corroborar para que 
se evidencie o caráter precário do equilíbrio 
das contas previdenciárias. Apesar de, pratica
mente, não apresentar déficit, o equilíbrio 
ocorre num patamar de receitas e despesas 
bastante baixo, mesmo considerando ser este 
o ano que apresenta maior participação de 
contribuições da União, no total das reCeitas. 

Os sinais da recupeiaçáo económica, de 
1985, rnanifestar~se-iam no orçamento dá 
Previdência. Assim apesar da retraçá o na parti
cipação da União, observa-.se um superávit 
que, todavia - e é importante ressaltar -
só consegue se realizar a níVel de despesas 
inferiores às já a1cançadas no início da década, 
uma vez que as receitas deste ano represen
tam pouco mais de 80% dos números já regis
trados em 1982. 

O a-no de 1986 re"tífica a elevada sensibi
lidade das finanças previdenciárias à conjun
tura económica. O bom é que se segue ao 
Plano Cruzado, possibilitando que seja atin
gida uma situação superavitária, em níveis de 
receitas e despesas, que pelo menos se aproxi
mam dos números alcançados em 1982, 
quando da elevação das alíquotas. "A conjun
trua favorável permitiu uma certa recuperação 
dos benefícios sugerida pela análise das des
pesas do lNPS, que-, após dois anos de com
pressão, puderam alcançar o .nível observado 
em 1983. 

Gostaria de chanlar a atenção dos Srs. Se
nadores, com relação a estes estados relativos 
a 1986, ao cresciffiento das receitas da Previ
dência, ao crescimento dos benefícios que 
apenas conseguiram alcaQ.çar o mesmo cres
cimento de benefícios em 1983. 

A análise agregada das informações de 
1987, apresentam um superávit a níveis de 
receitas e despesas equivalentes a 1986, como 
que rompendo a histórica colagem entre a 
dinâmica da Previdência _e o _comportamento 
da economia que~ neste ano, Inostra urna re
tração. Porém, quando avaliada a composição 
dos recursos, segundo as fontes, constata-se 
a nítida redução das contribuições c_ompuJ
sórias, paralelamente ao decréscimo das con
tribuições da União que já vinham se deterio
rando desde 1984, e atinge a irrisória partici~ 
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p~ção _de 1% no U?tal das receitas previden
ciárias._ Assim a sit1,1ação st.;~peravltária _explj
ca~se, exclusivamente, pelo acrésdmo suJ;:)_!t 
tantivo das receitas patrimoniais, decorren~ 
do incr:emento de aplicaçó~s no mercado. fi,; 
nanceiro. .._. , _ .. - --t 

É um outco da!=lo.que ~u gostaria de chan}~r 
a atenção dos SRs. :Senadores, com reJaçãç 
ao ano_ de 198_7,,por.que, inevitavelment~, 
ocorreria.a ipdagação: se em 1987 a econo
mia sofreu um desaque_cimento, qua1 a r~'? 
do cresc.imento? O crescimento foi de I% na.!i 
receitas .entre i~B6. -~ 1987 _e, basicam·en~; 
este crescimento resultou de aplicações. 1}9 
mercado finaoceiro~ .. de;spld.~s de caixa..-:que 
derivaram de J 989, para 1987. E, por Pub1l 
lado, na compressão_ das despesas da Previ~ 
dência SOcial, partiCülarffiente na rubrica df 
beneffdos .. Daí o superávit apresentado, ainda, 
em 1987. ~ · 

Por outro lado, sob .o~ngulo dos dispêndios; 
a patente elevação -~P~ gatos em saúde, ~ 
função, s.obtetudo,àa,i_rtlplantação do Sistema 
Unificadp_ e bésc,entialízaâ.O de ~úde, co~~~ 
~e.se forte diminl,liÇ~p~dOs,g~s com ben~~ 
fídos revelada pelQ_ coroportam§nto das des· 
pesas do INPS, neSte ano. Enquanto que !=i-es-: 
ceram as despesas na saúde, em razão do 
sistema SUDS, decresceram as despesas no 
que diz respeito à investimento em benefíciOs~ 

O SR. PRESIDENTÉ (Roberto' CarnpdsJ:.C: 
O SIStema SUDS foi irriplantado em que ano?" 

.· çr,~R: ~iNJsmq;1~~~· ÍlÀReAi.Hó \,: 
E:rl\f~-~i;_PA partir _de,:JN!P.,<? .. c;Je .19.8?.. . :,-~, 

O qua,dro de_-19~?.-J~, .cwravado em ) 988 
e, novt31Jlê'.nte, urp~-sJt_.~~ç~q deficitária, verno~ 
as, receitas e despesas, se comprimirem, re~ 
tro13_gindo a valores ~~rlores aos alcançadoa 
mesmo no início da· década A redução das 
contribuições compulsórias é- acompanhada. 
peJ;'! já !=JUase nula partic_ipação do Tesouro, 
enquanto a dlstrib4i~~p ,institucional das_ de§~ 
pe~~, ~pontam urp~ -~di!l:'~nuição nos gatg~ 
com paga~ento .. de_P~r~lj!=~O~ do INPS, num~ 
deJlloqstraçi!o _do , ~ch~_~rn.ento, recorrent~~ 
merite,uti11zado com9.!n~mento de ajusta: 
menta das e.ontas previde.nciárias, o que com_~ 
prova, mais uma vez, a precariedade do seu 
equilíbrio financeiro, particularmente num ce~ 
nário.de aprofuqdamen,to.~a crise fiscal. 

Sem dú~da, a econornii3 brasileira atravessa 
a sua mais grave c~_f'!.sP:u, p_emonstra.da pela 
drástica ,deterioração d,;;~s_ Rases de arrecada~ 
ção, com a conse.qüer]t~perda do dinamismo 
das receitas de impostq$_;t~.de contribuiçõ,es.,_ 

No .çwto espaço :de:_ qua,tro anos, entre t ~84 
e 1988, . .a arrecadação,tQbutária federal, corpo 
percentagem _do _PIB, 'ç:~i_aproximadamente 
25%; ppr oufro-lado, ew.ectativas para 1989, 
no que se refere às disppnlbilidades de recur
sos provenientes da receita tributária federal, 
n.~o .. -%1.:1.9erem qual?qu~~:_rou,danças de tendên
cia. ['je,&t.e periodo, a r,-e.ç@J~ çias contribuiçõ~S. 
previdenc~árias registra qu~r:la que, no entanto, 
pode .. s~r em níyeis J'JJ...l,ljtp inferiores àquel!l, 
aprese'ntada peJa-r:ecer~.tributária e reflete de1 
teriOração das finança~ P,(Jbllcas do Pais, e nãQ 
qualquer_ aumento çle .-il)t:;ficiência da gestã_o 
financeira da Previdênci~ ~ocial. --

Gosta~ ;à e ~h~ata ~ a~enção, mais uma 
vez, apartf;ando o_ t~o. de que, aqu,i e ali, 
há um rig!W"ci 'da iOefic'iência do .setor arreca
dador. da Previdência_ Social; Mcts chamo a 
,ãtenç,áq__<;f~,S S.rS. Senadores, pata que se _esta~ 
_beleça u_m_,parale1o entre o comportamento 
d~arrec.;tçlação r~~~da pela Receita Federal 
e pela receita da Previdência_-~cial. 
.. q rebati.Q:lent() ,da cri.sg ,fis~al, no ~bito 
da Previdên<;i~. e-0qen0J3-;Se ·pela redução dos 
-S~Ji~ien~ g~e.~~d~f!! .o pe~ efetivo das 
contribu{ç9l~~ preyid_~[l9árias sobre _a folha de 
salários:.J.;r~ _1~~? .. e.198~~ o coeficiente re
duz-se de. aproximadamente 20% pa.Ja 17%, 
~car~~e_t~9 ~ãp .apenas ~ distanciamento 
.entre e~~- n~erqs e os índices potenciais, 
como demonstrando que se toma cada vez 
mais _cljficil a~u.~eOta~ã? dos crescentes com~ 
promisso~ .CÇI!l) a prestação de benefícios e, 
_a ampUaçãO çle _programas ~e assistência mé
_dica. Isto~-~~ par~urn coeficiente que deveria 
per d,a or~~nJ -~~-?~~'~~e s~ria, o índice para 
#e_ito d~,~~aJ;Si~S~9t-':'J~.X~~r:le, em 1982. 
a Previ_c;t~~-?~9o ~!O. -g~ s~~os _comparado 
~om a fHTJ:Càd'aç~~ .. (Ei!.Ç?)fli~ apenas 20% e, 
J:!11 1_9§7_, J .. ?.1b 1• Q..qu~ demonstra urna consi~ 
derávei evasão ;nespe período, além de um 
putro ~istro -,-.que eu considero válido neste 
r;nomel}~9:c!~ç:ljf1ar -:-• qu_e ~ o que diz respeito 
ao crescimentQ da e.conoqiia Informal no Pais, 
~ess~ P~'Í9~9' (~tjg_d9.-So1J! ~.que sejam carrea
da para a,P~e'id~us;ia, $cOai ~s c_ontribuições. 
. E coq~-m~e ... d_~c-~r~~u.e_ çst:a redução 
,~os coejiqj~te§.: ,que_; rpe4~rn a participação 
_r~lativa -~~ ;f!itÇ~~~~, Rr~vi9e!lç!árias na folha 
de salários, tem causas diversas. Parte do pro
p!ema 9%X>r.re c;l.o ~streitarp_~nto da base de 
arrecad~ão, face à ampliação da distância 
~ntre o. piso salarial e o salário mínimo de 
refE:.rênqa,_,ÇJ-·C)I,lctRr-9:VQC"'! yma queda da con~ 
tribuiç~~.&~ -~~Jh-<!c;lÇ?J.e~.:~m çada faixa de 
;saiárlos e. ~_9P~t~,.- prog_~s!~ent,e, o. limite 
de con.mfL{{l~9 1~afj~yi4~r.tSi~- ~- o!J!:r<? dado 
impo_rta~. Se_Jevm·_t;rl,~ e.l_!l-_C:Q[l~ todaa_~o; 
rrlã da fql:h.a.fte._?~láfio~, .~_tará aí, 1;10 pfso sala~ 
rial de ~~~r~s, C:::\1-_quanto-.a .{'~:evidência arre~ 
cada pelq ~ári9-wínlrno qe; ~ferência. 

Entãç~ -~ cJi§tãnci.a entr,e .a. piso nacional 
de salários. e'"' salário mínimo de referência, 
inevftavelínentf~. 1ev~ a Pr<;!vidência a uma arre
c~cla,ç:a.'P_~Ue_n~o POde,- absoluta!"flente, repre
s~ntar .0!?:,:__~,,,~-~seri~.-a expectativa ideal. 

Por outra lado e não menos importante, 
explica-~)i}?elos Íf\ç3J_ces, de: !!vas_ão .e _sonega
ção, qu~ P91".~E;~~'- taJ;nbém, o .des.empe. 
nho da rea:!ita tributária como um to_do, não 
s_ignific~LP:ortantO;. uin- f~n.Õ111eno __ r_~strito _à 
Previdência Soci~ .. Quando se fala em evasão 
é intei-essãnte, taffibém, que, com r€:Jação aos 
~ti-os tribUtos recolhidos pela União se verifi
quem as. taxas de evasão e de sonegação efe~ 
tua da com relação ao Imposto de Renda, com 
re_laçãa_ap J!?I, ~.i:! P.Y.tr.9~ .Jr'lpostos. 

_Em sfQ):~sc,._çgn~l4er.aoc!~--o -comportamen
to_da Previdê(lç_i& Sp~iS'~J:l8 Jl!~a década, ten
do em ~~-95' prif!cip~s fatores ~om os quajs 
se r_elaciqn<!1 p_pde:-s~ condu~~ que~ _ 

_ 1 - ê..evi.d.~n~- uma elevada correlação di
~@ entre ~fi·.cion.b-iP,tPções .s(Jp~e- a folha de 
salários, a massa -~tal .de salários e o PJB, 

indicando que quando a economia vai bem 
e há, concomitantemente, expansão do volu~ 
me total de salários, a Previdência responde 
satisfatoriamente; 
2-Prevalece a ocorrêftcia de um equilibrio 

do tipo instável nas finanças previdenciárias, 
na qual déficit e superávit se sucedem em 
um cenário de ligeira redução de receitas e, 
particularmente, de despesas, caracterizando, 
face ao crescimento da população potencial~ 
mente beneficiária, uma redução na prestação 
efetiva dos serviços. Quer dizer, é posSNel 
alcançar~se superávit na previdência reduzln
do~se prestação de serviço na Previdência; 

3 -A compressão das despesas do INPS, 
face sua associação com o pagamento dos 
beneficias, sugere a deteriorização dos valores 
per capitados mesmos, o que, embora indese~ 
jável, é forçoso reconhecer, tem servido como 
mecanismo de promoção dos ajustes das 
contas previdendárias, o que se reflete na bru
tal queda do valor médico d.as aposentadorias 
urbanas, que em 1980 representavam 2,33 
saJários mínimos e até a recente recompo
sição, agora realizada em maio, reduziram~se 
a apenas 1,1 salário mfi1imo. 

Por outro lado, tais constatações assumem 
maior significado quando se reiE;:mbra que a 
Previdência Social Brasileira eflvolve cerca de 
3.0 milhões de contribuintes segurados e sob 
um regime de_ repartição simples atende a 
11 ,54 milhões de beneficiários, indicando 
uma relação _ativo-inativo que, já tendo sido 
superior a 30; em um passado distante~ alcan
ça hoje 2,54 sobretudo em flmçáo dÕ elevado 
índice de inatividade por invalidez e aposen
tadorias por tempo de serviço, em contrapar
tida à crescente expansão da econoniia infor~ 
mal 

Esse dado eu considero da maior impor
tância, a relação entre ativos e inativos , de 
2,54 de ativos para o inativo, o que registra 
o crescente índice _de inatividade por invalidez 
e_ aposentadoria por tempo ·de serviço, em 
contrapartida à crescente expansão da ~cone
mia informal. 

OSR. -Isto teriadetedorado para 
quanto? 

O SR. JADER BARBALHO - No passado 
distante chegou a ser de 30 para 1; hoje está 
em 2,54 para 1. Era quando a Previdência 
Social estava sendo organizada no Brasil. 

Srs. Senadotes, é nesse cenário no- qual a 
significativa conclusão dos trabalhos da As~ 
sembléía Nacional Constituinte inicia o resgate 
das enormes injustiças sociais cometidas que 
ocorre a desafortunada conjugação da exacer
bação da crise econômica do País com a si
multânea queda na capacidade de tributar do 
Estado Nacional. 

Eu gostaria de _chamar exatamente a aten
ção para isto: no momento em que os Consti
tuintes elaboraram um projeto de seguridade 
social com todos esses avanços, exatamente 
no momento da implantação deste projeto, 
ao qual não tenho' o direito de fazer reparos, 
muito pelo contrário, considero um projeto 
avançado a nível social, a nível de redistribuí
ção de justiça social neste País, mas coincide 
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com uma profunda crise da economia nado
na!. Então, implantar um projeto desta magni
tude, neste momento, é um desafio para, o 
Executivo, é um desafio para o Congresso Na
cional, é um desafiO para a sociedade brasi
leira esta coincidência, este momento de pro-
funda transição. - --

Conjugação esta que prenuncia dificulda
des para o processo de implantação da seguri
dade social, que somente será superada com 
amplos debates de alternativas e de fixação 
de prioridades. 

As previsões mais pessimistas para o déficit 
púbico foram superadas para pior, o que asso
ciado com o iníciO da recuperação do poder 
aquisitivo dos benefícios de prestação conti
nuada, a universalização da cobertura desses 
benefícios e a equalização do tratamento para 
as áreas urbanas e rurais impõem ~ possJbi
fidade de déficit na execução financeira da 
Previdência SociaJ, ainda neste exercício, qua
dro de dificil reversão se contarmos exclusiva
mente com o socbrto -do TesoUro Nacional. 

E aqUi eu me peiTrlitO mais-uin aparte. Se 
o déficit público não foi contido, se o déficit 
público está sendo ampliado, se há neces
sidade neste momento de se colocar em prá
tica esse projeto de seguridade social, como 
recorrer ao Tesouro Nacional para cobrir as 
necessidades financeiras para a exeCução des
te projeto? 

Portanto, é um desafio, neste momento eu 
repito ao Executivo e ao CongreSso para- en.;
contrarern as f6rmUias, porque tem sido muito 
fácil - inclusive, tenho lido aqui e ~lí que 
a União deve historicamente 23 bilhões de 
dólares; e a solução para este problema seria 
a União pagar para a Previdência os 23 bilhões 
de dólares acumulados ao longo do -~empo. 
Entendo eu que a caixa do Tesouro é única, 
que há uma única fonte e que, portanto, isto 
é um desafio tanto para o Executivo quãnto 
para o Congresso Nacional, [}este momento. 

GoStaria de aproveitar, ainda fazendo um 
aparte, Sr; Senador; que a Imprensa tem faladp 
muito, e algumas pessoas de forma equivo
cada, no déficit e alguns falam no rombo da 
Previdência Social. Até o momento não existe 
déficit na Previdência Social e muito menos 
rombo na Previdência Social. O que temos 
alertado é que, com a implantação do texto 
constitucional e da aprovação do Plano de 
Benefícios, ineVitavelmente, se não forem en
contradas saídas financeiras, o déficit ocor
rerá. Isto ocorre na Administração Pública co
mo ocorre na administração Privada: se os 
encargos se ampliam e não há uma ampliação 
de receita, não há milagre e, inevitavelmente, 
ocorre·o-déficit. 

Cõiff urrt aspecto a·ser fevant"ãdo neste mo
mento que considero da maior importência, 
um dos maiores desafios do texto constitu
cional era a recompos1ção das aposentadorias 
e pensões. Uma velha luta de aposentados 
e de pensionistas que reivindicavam com mui
ta justeza, porque da leitura do texto que estou 
fazendo os Srs. Sen-adores haverão de enten
der que, ao longo do tempo, as aposentadorias 
e pensões estão sendo comprimidas. Ao longo 
dotempol 

_ Isto n&o ~-qU~stão dé ~~-de .Um'a 
gestão à frente do Previdénclll_So<::!a). Esse 
equilíbrio ino!l!Yel <!o PieV!d&!datem ~Ido ~on
seguido, em grande part_e1 graças ao ac_hata· 
menta dos beneficlos.-0. qt..te:Jet-,o ~stéri.o 
da Previdência? cWn:pôt.fó dbpositivo .consti
tucióna1 sem qUe houvesíe fngressado nos 
cofres da Previdênc;~ ,nenhU~ _receite_ ~oval 
Cõin receita lírlic~!ee?éÇJ~~fOI~ 
de pagamento, a ~~dê_n~:ft(~~ cu,mpriu, 
de pronto, a primeira· determ~ç® c:onstitu· 
.Jnal ~ _ern .tnaiQ,-éWlP~ .• ~fll-Çefe.A de 40% 
a rUbrica de b~eneffP~;>s s~ _ ~ ~ss"e sido 
apartado em faVor tia ~~ o Finsocial, 
o ImpOsto Sóbre.Faturarrieiito ~ que tivesse 
ocorrido o Imposto S:odál"Sob're o lucrO, sem 
nenhuma outra fonte adicionaL . 

E .eu fico espaiitãdb ~me à expres
são, Sr. Presidente -'-. ,q~e sé alegue que o 
problema da Pwl!dência E gerencllll, quo o 
problema da PrevidênCia ~ o ·problema de 
rombe e de-um i:léficit qüe.deriva da gerf:ncla 
déi Previdência Soqelj_Cfl.~Bndo .,.sem ne1_1hu· 
ma da~ rec~i-~s,esW>elt:âd.u pelos Sri. Sena
dores e Dep'utãdo$,:C\Iniptiu, ~pronto, o dis
positivo coristituqéii)al. ~ .. IJiio h6 d~ficft 
nem há rorilQo na PriMcf~. · 

Agora va( oçorier inevitavel~ défidt nà 
Previdência se proVidêni:fi!S rt6o ferem toma
das, no sentido de·que pllrll.'óS éoffiós da Previ
dência sejam çarrêac;ktS novos ~rsos capa
zes de que a Preyrc;:l~qc{â_~~ -~sponder 
à expectativa da Assembléia Nacional Consti
tuinte, à ~ecta!fVá_da s_ocje~~_braslleira 
de implantar .um n'tod~ projétÓ de segud· 
dades_ocial .. - ·. _ ·"·' .,,,~:. ~-:·-·.:_-_., .. 

Portanto, o ronil» é ÔJIE!kiÍ!I! ~cÍo!ncia 
até aqui, Sr. Presidente •. foi urna novà- Batzllha 
de Itararé, ainc;la n_ãQ,_ocorie.u.~ pagan
do junho, íremóS_ pagar Júlhà'linda. sem pro· 
blemas.)?'orérn, in~Joi~,'' curto praZo, 
com a implantaç~o·do pi~ é_~-·~ Pl_af!u• 
tenção da yinculaçiio 'lO sal6{1o rilln!mo, ii.Pre, 
vidê_ncia chegará 8o déficit.,.·-.~:~ . ·_ ., 

o MinistéiiO da~~·,,~.~~cia 
Social, atrav<;s do lAPAS;'~ enftentando. de
sequilíbrios fimÍncélrQs ®ro_'~.PI~ d~"ãçaà 
para dotar a admin~~ Qa legúiiàade so
cial de um slstemo nióderl)Ó, efltlé!1!e e ágll. 
Entretanto, déio roÇollhii<;!'l' .(jtj~ pf!?Vkl~!'las 
dessa natureza, segur~bi\e im~díveis, 
não pfod~zem _efeito,_ S~t~: a, Curto 
prazo._ · _,._~;-~~\~;·::~-~-,;,;!-·:_:~Af·:_,~ .-. 

Selj"l P,re]uizo de ro~~. . . 'dais de 
melhorame-rlO •. C,ã _máQ'~Iii ador.a 
aluai d~ PrevfdênÇía ~-- ós 
executando e qév<im ·Pió<l · de 
elevação da ""Oi~· d~ '~ illnda 
este ano, é hece$$árlo · · dêncitis 
imediatas pam àssegÍÍÍai't~ ~ Cumpri· 
mento no. ex.erdclo.do.~.f~,c~."' · ~i'cO'. ~::-::;ltos so; 
CJa1s defirudos no textO~. 

O aumento ilas ol!quólâs da$ tonlribuições 
para a seguridade :I()Cial Jób;., i: .!Ollià de salá
rios e raturainentO d~ ~Preso.; Contemplo
do na medida.Provisóri~- n~ ~' tel'(l o objetfvo 
de garantir o equilíbrio llíuiri~lfo neste ano 
de transição: e, Portanto, contribuir Para a via
bilização financeira· da ir'nplantaçlo da seguri
dade social em nosso.~. 

, -V, 

,.·~ 

Gostaria dê fazer mais Unl aparte, Sr.' Prési
dehte. Alguns Segmentos ~tn. na analise, na 
avaliação da Medida ProvfsPria n' 63, "falado 
em aumento substanCial q'e álíquota. Não 
ocorre esse aumento 'substandal de alíquqt.a. 

Na Medida n9 63 estabele&-se para aqÚeles 
que percebam de um a ~ sàl6rios mlnirnoS 
o mesmo patamar atual. Para os que recebem 
de três a cinco o patamar irltermediárlo, já 
que havia cinco faixas e foram reduzidas para 
três faixas; então ficá na fàixa intennedfária. 
A Cmica faixa altemda .é a daquel_es que rece
bem a maior remunert~:ç~ que passa de dez 
para onze. _ _ _ _ 

Parece-me que sob este aspecto, também, 
de forma passional, não quero absolutamente 
dizer que algumas pessoas de má fé estejam 
a proclamar, principalmente num ano de cam~ 
panha eleitoral - e num ano destes todos 
sabemos que se, exacer~m as paixões. e a 
Previdênda Social segurament~;: ~ um bom 
palanque eleitoral para quem está fora da Pre
vidência Social, para quem não· está à frente 
da Previdência - para ~élec,er-se que a 
Previdência Social, olra\'Es dessas medidas, 
o Governo, através d8_MeçlJda PrOYf..sóiia r:t~ 
63, alterou de forma substaót::lal prejudicando 
os trabalhadores porque ci\ler arrancar atraVés 
de maiores alíquotas. ,-

Não há, fundamentalme:nt~, alteração _de a.lí
quota, não ser pata a faixa dos que recebem 
maiores salários, que paSsa de. lO para 11%. 
Fora disso o que_ houve'? Foi uni~ r~duçio 
de cinco faixas para três f81Xas, ho que 'diz 
respeito ao recolhimento na folha de ·salário. 

Com relação ·às empresas também-· não 
ocorreram aumentos_sul>standais para as em
presas. O que ocorre na medida n' 63;,funda
mentalmente, é um aumento para a sàcf~dáde 
como um todo, no que diz respeito à eleVaçcio 
da allquota do Fonsocllll de 0,5\\\ para), qúe 
alliis está sendo .entendida polo próprio Con
gresso Nacional que, no ptójéto 51Jbstitutivo 
de autoria po Deputado Raimundo ~~a, 
Presidente da Comi$iio dl' Satlde ~ Previdên
cia da Câmara dos ~utados, que.m~- hon7 
ram com a sua audiência, abriga tanibém.esse 
dispositivo como fonte de receita, e :I~ do 
Finsocfal. . , . - - .. _ 

Mas a própria Constituiçõo, y. Ex'.esÇre: 
veram no texto constitucional que este rnodelo 
de seguridade social haveria de ser .. ÇU'Stefldo 
pela Administração Púf?lica Federal, Estadual, 
Municipal, pelos trabalhadores, empresas_ e 
sociedades. Parece-me-eStranho que neste 
momento, desejando-se úm projeto- social 
desta grandeza, se esteja a~ d~r ~ ;K)c_led~de 
que ela está sendo penal~da sem info~ar 
que o aumento de arrecadação que o qoveino 
deseja, deseja em favor dela, SOCiedade, para 
a execução deste projeto moderno de avanço 
social. . . . . .. 

Parece-me que na dfscussio desta matéria 
há necesslda4e de despirm'o-nos de passiona
lidade e enfrentarmos esta questão relativa à 
implantação deste projeto com frieza, procu
rando esclarecer à sociedade de que se o Bm
sU precisa avançar neste campo, é necessário, 
é inevitável que a sociedade tenha uma partid
paç!o maior na carga tributária. 
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Soluções mais duradouras e __ deflnltlvas es
tão contempladas no Plano de Beneficias e 
C:::usteio da Previdência Social em tramitação· 
neste Parlamento. E, s_em dúvida , serão aper
feiçoadas em um amplo debate que certa~ 
mente será efetivado sob vossas lideranças 
entre a sociedade civil e os Poderes Legislativo 
e Executivo. -- -

A reorganização do sistema de arrecadação 
e fiscalização da receita para a seguridade so
cial e a discussão_ do novo Plano de Benefícios 
e Custeio .deverão fornecer os elementos ne
cessários para a implantação futura da base_ 
de financiamento, tendo em vista a manuten·..: 
ção permanente_ do equilíbrio financeiro. 

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, é neste _ 
momento de extrema dificuldade porque pas-_ 
sa a sociedade brasileira e confiante no elev~
do poder de engendrar soluções _dessa mes
ma sociedade, que- quero_ condamá-los para 
juntos empreendermos uma cru_zada cívica 
em bus_ca de soluções que permitam implan
tar, sem risco_ de rev.ersão, o s1stema de seguri
dade social, s.em d.úvtda _a base onde devera _ 
se assentar a nova ordem _soci_a) b_r~s.ileira, pro
gressista, pluralista, equânime e democrática. 

Sr. Presidente, são estas as considerações 
preliminares. Muito obrigado. 

O Sr. PRESIDENTE (Roberto Campos) -
Muito obrigado, Sr. Ministro~ pela sua exce
lente exposição qUe, sem- dúvida, responde 
a várias das indagações que vinham sendo 
feitas. 

Temos urna lista de oradores. O primeiro 
inscrito é o SenadOr Almir Gabriel. 

O -SR RONAN TITO-..:__ Sr. Presid_ente, cpm 
a licença do Senador Al_mir Gabriel, levanto 
uma questão de_ ordem, I'iã_o podia deixar de 
vir a esta Comissão princiPalmente para ouvir 
a exposição do MinistrO Jader Barbalho, mas 
também para dizer que a b_ancada do PMDB 
está profundamente interessada nesta ques
tão, e não poderia deixar de s_er, porque a 
Previdência, principalmente nesses momen.:-: 
tos de crise, é quem ateii.de os de:;;assistidoS 
que moram nos mais longuicjuos riilcões_des.:-:. _ 
ta Pátria · · _ · __ · · 

Fiquei muitO satiSfeitO ao ouvir algumas 
ponderações, embora não_ tenha chegado no 
iníciO. Registro a(iui ·cump-rimentos da Ban
cada do PMDB, e'com.u_niç:o ao MinlstroJader 
Barbalho que temos agora a visita_do Ministro 
da Aeronáutic_a, e também estamos tentanc;lo 
uma concentração nacional c_omo é do co-__ 
nhecimento_ de todos, e estamos agora rece
bendo representantes da soCíedade civil 

POr isso ousei inle_rrorilper a fala do SE: fiador 
Almir Gabriel, para registrar ·a satisfação da 
Bancada do PMDB em receber o Ministro e __ 
agradecer a V. Ex', pedindo desculpas péla 
interrupção. Muito obrigado. 

Peço licença para me retirar. 

S. Ex~ _o. Si~ Ministro_ da Previdência Social, 
Dr._Jadé FOriténelle Bá.r_balho, para vir ãté aqui 
cOm obj~tiyç?_dti_9are~f _ ~~ª-es desencontros 
de informações que têm havido e que têm 
sido suspeita mente_ cok ;ado~ diante da socie
dade brasileira, de que na verdade o Congres
so _Naciona1 teriâ sido irrespons_áv_el na sua 
fase ConStituínie __ em coloéàr na Constituição 
detei:minaQos ben~fic_ios, ampliar o conceito. 
de Previdência ~ra_ q_ de seguridade, e não 
prever foi1Jlas_ a~~vés das quais seria possível 
financiar o próprio sistema. Por outro lado, 
também~ __ çlarear para a sociedade a_ idéia de 
que __ estaria havendo má gestão das C_oisãs pú
blicas no campo da Previdência Social, e que 
isso.seria o responsável pelo déficit ou o rom
bo da Previdência Social. 

Além de parabenizar a irl.iciativa, enfatica
mente parabenizo o" Ministro da Previdência 
Social, Dr . .Jader Barbalho, pelo enfQque assu
mido, em que o Poder Executivo, por S~ Ex" 
representado, assume por inteiro .o conceito 
de seguridade social que foi expresso pela s_o
ciedade brasileira através da Constituinte._ 
Creio que Suas pãJãVras, firmemente coloça
das na posição introdutória da s_ua apresen
tação em que enfoca a segurida~e social se
gundo a visão, o conceito e os princípios que 
a Constltuição'aqUi estabeleceu, parecem-me 
de fundªmental importância nesta hora crltlcª-·-

Neste momento de crise, relembro que: a 
minj' me_par~ce'~bs6lutã_iTtet1Je óbvio discu
tinnosjobre <:o..s.e_.__nã6 vf_ilenhum país rasgar 
a sliã-c6itStitUIÇâ;o~1aú~r uniã nOVa, se ele não 
estiver viverrdó-uma situãij.ão de crise institu
cional, crise económica, crise social, crise ·poJí
tic~=&cliÇ que O ratõ -_ae vívern)os a cri·se não 
inibeo-aeTorma- algunia que, ao constituir ou 
construlr-uma noVa-ConStiiutçao, não se Pre-
vejã Uina rloYa_ordem;-iuli~ nova Organização 
dessa sociedade: -E~-~PrevtSã.o não impliCa 
dizefriiCêS~a[i~rileritit que-aquilo que foi pos
to na CoriStltuiÇão tenha que ser alcançado 
no dia seguinte, no ano seguinte, já que a 
pr6Riii!_çOr15tffU!ÇãO-:....:::-pelo que entendemos 
-pp_4e_~dei.reV!Ver 30, 40,50 anos~ Teremos 
tempo para que o- Brasil, encontrando o seu 
Jeito- riOmlãJ; o seU~ ciiri1iiiflô-- ilofrrial, possa 
alcançar" atráveS da se~da,de _Soei~, o se
gun-do maior sistem~ de justiça social, já que 
o primeiro, no meu~ el-ltertder, continua sendo 
a remunerãÇãCl adequada do trabalho, conti
nua serido o salário, e, em segundo lugar, 
o ~iStern~- ~~--?egu_ri_9.a~e_ ~9<=i_al. 

Sr: Minist!p, f~ço n.ão propriamente uma 
pergunta- fui surpeendido ao ser o primeiro 
a fazer essas c_olocações - _mas gostaria de 
colocar que, no meu entendimento, precisa
mos clare~ para a soCiedade, de maneira de fi· 
nitiva. que o Brasil viye_uma crls_e fiscal devido 
ao modelo eçqQQmi~o qy~ fqi engendrado 
neste País ri.o_S:-.Óitimos_Z!i~ ~O anos, e_que 

o SR PRESIDENTE (Roberto CampoS) ____ ·agravou as distorções já existentes em ,anos 

G h d .a- - 0- a n· obre Senador "m•·r anteriores:- E impoSsível deixar de considerar oceoapwavr o ru 
Gabriel. que n6s passamos .de um Prod_uto Interno Bru-

to de BQ bilhões de .dólar~ para 380 bilhões 
O SR. ALMIR GABRIEL _,Sr. Presidente, _ de Pl6 vi§(vel, segundo a _expressão do nosso 

Sr. Minístro, em primeiro lugar louvo a inicia~ Seo.C!4Qr_ Roberto_ Campos_. _A carga tributária 
tiva dâ Presidêncii:Ld~_ Comissão ..em convidar _ b~ passou de 20 a 25% para algo em torno 

de 16%, 17%, a carga tributária bruta; e a 
líquida, de 18 baixou para algo em tomo de 
9 a 10%. Enquanto o PIB cresceu 4,5 vezes. 
a arrecadação cresceu menos de 2_ vezes. En
tão, o grande p(o~lema é que a União, enquan
to empresa públ!ca, a1imentou três grandes 
estamentos da sociedade brasileira, inicial
mente a área industrial, depois _a área ligada 
à agricultura, depois a área financeira, e por 
Isso ela acabou chegando à exaustão máxima, 
na medida em que atráves de incentivos, 
atráves de isençÕes, através de uma série de 
coisas, teve que tomar empréstimos fora, e 
empréstimo dentro do Brasil, e através disso 
alimentar _uma inflação desesperadora como 
essa que nós estamo:? vivendo. 

Então, na verdade, a crise não é do proble
ma da Previdência, nem a crise é do problema 
da seguridãde social, nem é do projeto da 
Constituição. A crise vem de um modelo incor
reto, que acelerou brutalmente, de maneira 
extraordinária, o crescimento econôtnico do 
País, que se deveu, em grande parte, a isen· 
ções, incentivos e achatamentos sala-riais. En
tão, a jactância brasileira de dizer que nós pas
salrios a ser a sétima ou oitava potência indus· 
trial do mundo, no meu entender, é uma jac
tância que se _faz. em grande parte, à custa 
da miséria da sociedade brasileira, e isso pre
cisa ser interrompido. A jactância de dizer que 
nós crescemos a'7% ao ano, é uma, jactância 
que eu apelaria aos economistas, para que 
tivessem sensibilidade para o número de pes
soas que morrem neste País, ainda, como des
perdício biológico. 

Tenho dito c_om muito ·constrangimento, te
nho reafirmado com muita amolação que nes
te País se verifica e se faz estardalhaço.quando 
a mortalidade de bezerros ultrapassa um per· 
centuai_ "X", considero adequado. Mas este 
mesmo País não tem a mínima, não teme 
a sua face, não teme a cara dos seus dirigen
tes, quando a mortalidade infantil, que é des
perdício de vidas humanas, alcança 300 por 
1.000 nascidos vivos, como alcança em certas 
áreas do Nordeste, e como alcança na periferia 
de cidades. Sabe o Ministro, quando Gover
nador do Estado do Pará, que nós tínhamos 
em Belém, no centro da cidade, uma morta
lidade infantil que se situava em tomo de 28 
por l.OOQ nascidos vivos, comparável à dos 
Estados Unidos; que na Sacramenta, a menos 
de2quilômetros, n6stínhamos140por 1.000 
nascidos vivos, que é comparável à situações 
da Àfrica. Essa mesma situação nós encon
tramos em São Paulo, Rio de janeiro, ou em 
qualquer outra cidade grande do País. 

De maneira que o que queria colocar Sr. 
Ministro, a V. EX' e a todos os nossos compa
nheiros, é a nec_essidade real de levar em conta 
o seu último apelo, o apelo de que toda a 
sociedade brasileira deve se arregimentar, to
mando em conta que a contribuição social 
é, realmente, um dinheiro aparentemente 
igua1 ao do imposto, ele é"tapenas aparente
mente igual ao do imposto, apenas no sentido 
da economia menos inteligente e sem nenhu· 
ma_ sensibilidade é que pode considerar que 
contribuição é igual a imposto. Contribuição 
é, no fundo, uma retirada, uma renúncia do 
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próprio traba1hador, no sentido de ter garan
tida a sua situação de vida, no próprio mo~ 
mente em que ele tein uma baixa da sua capa
cidade laborativa. Portanto, cabe ao Governo 
utilizar da melhor maneira possível esse recur
so, e, ao utiltzar esse recurso, fazer com que 
ele retome realmente ao próprio trabalhador. 
A sociedade, é daro que a sociedade quer 
contribuir, a sociedade, não tenho a menor 
dúvida que quer participar. Precisamos é fazer 
uma mudança radical no modelo de desenvol
vimento econômlco brasi1eJro, rever essa neu
rose de perseguir 7%, 8%, 1 O% de crE:sci
mento econômico, porque isso s6 se_ alcança 
com a miséria, com o sofrimento e com a 
doença. _ 

Gostaria de colocar mais algumas coisas 
a respeito da questão Sr. Ministro e prezados 
companheiros: nós pretendíamos alocar, den~ 
tro da área da seguridade social, receitas deri~ 
vadas de contribuições sobre _a renda agrlcola, 
operações financeiras, patrimônio liquido e as~ 
sim por diante. Pois bem. Quando nós fizemos 
a proposta da seguridade, nós previmos os 
gastos atuais, pela soma da Previdência, ~ 
saúde e da assistênda, nós vimos o estudo 
de uma série de anos, nós admitimos urna 
hipótese de crescimento mínima de 25%- e 
máxima de 40% sobre essas receitas, nós co_
locamos fontes, a própria área do Governo, 
através de vários de seus técnicos, da melhor 
dignidade, j!Jnto com a assessoria do Con
gresso Nacional, fizeram cálculos, simulaç.ões 
e, através das fontes que estavam previstas, 
se assegurava. com certeza absoluta, o plantar 
da seguridade social, sem· nenhuma dúvida. 
E folgo em saber, do relatório do Sr. Ministro, 
que a Previdência Social foi capaz de respon
der à mais custosa de todas, o mais custoso 
de todos os beneficias que era a aposenta
doria, sem precisar recorrer a situaçõeS ou 
a artificias especiais e até rriesrrio serri receber 
Cori.tnbuição Sobre o Lucro e sem receber 
contribuição sobre o Finsocial, o que implica 
dizer que a nossa perspectiva era correta, so
bretudo quando nós sabemos que o Governo 
Federal colocou, como responsabilidade da 
Previdência, despesas que ela não tinha antes, 
como o pagamento dos funcionários dela pró
pria, a Previdência Socia1, e como, também, 
o pagamento dos inativos e penstonistas da 
União. 

Então, eu folgo em Sãber que a prática de
monstrou que o que o Congre-ssO pteVflf"era 
mais do que suficiente, pelo FinsociaJ, pela 
Contribuição Sobre o Lucro para atingir os 
25%, que era o mfnimo. Mas o que nós queria
mos era que a renda agricola, as operações 
finánceiras e o patrimônio líquido também 
viessem a fazer parte do conjunto das bases 
através; das quais a seguridade social brasileira 
fosse garantida. Não foi por causa nossa. que 
não se conseguiu. Foi, na verdade na corre
lação de forças dentro do Congresso Nacional 
que nós acabamos perdendo de dar à própria 
seguridade sociaJ essas fontes. 

Creio, no entanto, que este Congresso Na
cional, creio que a sodedade brasileira tem 
como--certo que, heste momento, V. Ex~ ex
pressa, na sua posição, aquilo que a própria 

sociedade, o próprio Congresso NacionaJ quis, 
e nós temos confiança de que o desempenho 
de V. Ex' possa deslocar a razão real da situa
ção que hoje, a Previdência Social atravessa. 
Nós temos todas as razões de admitir a solida
riedade a discrição de V. Ex' em relação à 
área financeira do Governo. Nós parabeniza
mos, V. Ex' até, por causa disso. Mas creio 
que a insistência na colocação de que o pro
blema não reside internamente na Previdência 
Social, mas -sem dizer que reside em outro 
perito, acaba fazendo perman~cer, dentro da 
previdência ·secia1, o grande problema de re
solver a questão da seguridade social. 

Nós parabenizamos a s-olidariedade de V. 
Ex!' ein relação à equipe do Governo, mas, 
na verdade, nós, enquanto parlamentares, não 
temos absolutamente qualquer razão de nos 
mantermos sem clarear isso. Na verdade, o 
modelo económico brasileiro é perverso, che
gou ao seu nível máximo de exaustão, a situa
ção, hoje, do Brasil, é uma situação pré-fa6-
mentar, nós estamos, pelo orçamento, com 
57 bilhões de receitas correntes, 24 de receitas 
de contribuições, sobram 33; retirando des~es 
3~1 12 para trarisfeiência_s constitucionais, so
bram 21; tirando destes. 21, 15 para paga
rrlento de dívida externa e dívida interna, so
bram 6; então, a receita corrente lf~ida da 
On!ao é de 6 bilhões e ela tem que tomar 
empréstimo de 56 bilhões, no mínimo. 

Então, eu diria, Sr. Ministro, que eu apenas 
fQlgo em ver duas coisas: a sua dedaraçllo 
de firmeza a favor da-seguridade social; e, se~ 
gundo, a clareza com que colocou que não 
é resultado dos sonhos, das paranóias, das 
fantaSias do Congresso, a _existência das difi_~. 
culdades que a Pievidência SOCial hoje en
fren_tç~. 

Mui~ obrigado. 

o·sR.,JÃbER BARSAUiO-Sr. Presidente, 
se me permite, eu gostaria de fazer uma breve 
consideração a respeito do que falou o Sena
:lor Alm~ Gabriel. 

Eiri primeiro lugar, eu quero agradecer as 
considerações feitas à minha exposição , Se
nador. E me aJegra, muito, a participação de 
V. EJcl', -a -quein- eu credito, em grande parte, 
e a sociedade brasileira credita, 'ª- elaboração 
deste ·projeto, pelo seu desempenho na As. 
sembléia Nacional Constituinte. 

Agora,_ éli: devo dizer a V. Bel', ~enador, que 
eu-não vim a esta ComisSãO com nenhum 
condicionamento. Em absoluto. Eu acho que 
a Previdêricia Social extrapçla, ela nã.o é ques
tãO de tifna Administração ou de um GoVerno: 
É um problema da sodedade. O que eu procu
rei demonstrar, aqui, é que no espaço de 1 O 
anos, a Previdência Social vivendou um equilí
brio instável, como termômetro da economia 
brasileira. Por isso mesmo, quando se apre
se_ntam aJguns _Ministros como um grande su
cesso, eu acho que há necessidade de se re
correr· à época, para se verificar qual foi o 
desempenho da economia - se havia pleno 
emprego -e, ao mesmo tempo, para se verifi
car qual foi o comportamento a nível das des
pesas, se os beneficies cresceram ou não. Por
que é fácil se alcançar superávit na Previ~ 

Social. Existe aqUela velha.fórmula: para se 
acabar Cofi"l-ã pobreza .. é suficiente acabar 
com o~ pobres. Na Previdência Social, tam
bém, talvez seja possível se conseguir supe
rávit, no momento em que_s_e aumenta a recei
ta e se comprimem os benefícios. 

Eu não venho para cá, abs.olutamente, e 
nem tenho procuração da área econômica do 
Governo- para defendê-la. O que eu ·venho di
zer é apenas que a questão não é de _gerência 
da Previdência Social. Com esta afirmação, 
eu não quero absolver a minha gestão à frente_ 
da Previdência Social, mas quero, até, fazer 
justiça aos ex~Mini.stros da Previdência Social. 
Com relaÇão às despesas da Administração~ 
eu defendo publicamente, porque já defendi 
perante o Presidente da República Acho que 
a União tem a obrigatoriedade de pa.gato pes
soa] e o custeio da Previdência Social. Porque 
se os demais ministérios têm o pagamento 
feito pela União do seu pessoal e do seu cus
teio, por que não a Previdência Sociãl? A partir 
deste momento, a ingerência da Administra
ção Pública poderia at~ ser considerada como_ 
descabida, pela sociedade. 

O que eu desejo, nesta vinda ao Coni;Jresso 
ao Senado- que para mim é profundamente 
honroso este convite; eu me sinto profunda
mente gratificado em ter a oportunidade de 
declinar estas considerações num foro ~orno 
o do- Senado Federai - é para deixar bem 
claro que para essa questão, não pode s~r 
feita uma ava1iação passional; uma avaliação 
sem se aprofundar as causas da questilo da 
Previdência e se reduzir a questão da gerência; 
porque a questão da Previdência não é _uma 
questão de gerência. E mais, Senador, acho
que não é só - permita-me agora que eu 
lhe devolva - do ExecutiVO, é do Legislativo 
também particularmente num momento em 
que -o Legislativo passa a ter o papel da malar 
importância na elaboraçllo do Orçamento. E 
se passa a ter este papel, o Legislativo tem 
as condições- e tem provado isto de forma 
tática -, as possibilidades de mudar rumos. 

Por isso mesmo, _acho que o Ministro da 
previdência Saciai não tem-s6 que ttatar dos 
pi'oblemas da Previdência Social com o Sr. 
Presidente da República e nem com a Área 
EOOnôinlCil dO Goveino. Tein que tratar com 
o Con9resso Nadorla:i. Porque se o congreSso 
tiacionaJ elaborou este projeto, que é ~pro
jeto grandioso, o Congresso Nacional tem que 
estar vigilante, o CongresSo tem que encontrar 
fórmulas. 

E o que ocorreu com o F'U150Cial, SenÇtdor? 
E nós- já corwers~amos sobre isso. E eu sei, 
inclusive, das suas dificuldades. O que ocor
reu? O Finsocial era uma das fontes para a 
Prêv:idência SociaJ fazer faCe à implementação · 
ou ampliação dos novos beneficias. Por exem
plo, saôe V. Ext quanto veio para a Previdência 
SodaJ? 0,75% do Fmsocial. Então, é aquele. 
velha estória - quem quer os_ fins, dá os 
meios. 

O SR. ALMIR GABRIEL- Com iicença, Sr. 
Ministro. Eu possó esclarecer. Realmente, 
0,75% foi para a Previdência Sõc:ial e mãis. 
da metade desses recursos está sendo dt=S\'ia: 
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da para. o pagamento de inativos e pens[o. 
nfstas da União, que sempre foram pagos com 
recursos do Tesouro. 

O SR. JÁDER BARBAUiO- Perfe~o. Ago· 
ra,lsto foi feito com a aprovação do Congresso 
Nacional. 

O SR. ~ GABRIEL - Por imposSibi-
6dade total de o Congresso Nacional mexer 
nas Despesas' de Pessoal, segundo o que a 
Constituição estabelece e _segundo, infeliz
mente, o que a proposta da Seplan apresentou 
ao Congresso Nacional. 

O SR. JADER BARBALHO ~ )::ntão, desejo 
deixar bem claro - e vou cleixar, inclusive, 
este quadro, da distribuição dos recursos do 
Finsocial. 

Então, acho que, neste momentO, o Con
gresso Nacional e o Executivo têm uma res
ponsabilidade muito graride de, constatadas 
as causas das dificuldade~ da Previdência So:_ 
clal, encontrarem a solução. Não é somente 
um problema do EXecutivo; não é s6 um pi'a.. 
blema do Ministro da Previdência Social, que 
é impotente, num caso desta natureza. Se fo· 
ram ampliadas as despesas e as receitas não 
forem amp6adas, ou as despesas foram cllstrl
buidas, não para a Previdência Social, que, 
no caso ficou com as maiores responsabi· 
lidades, então, não se pode, absolutamente, 
debitar à Previdência Socia1 a questão. de ge~ 
rência da própria Previdência. 

Defendo que, nesta distribuição, seja do Fin· 
social, seja da contribuição sobre o lucro, se 
leve em consideração as responsabilidades da 
Previdência Social. Como eu defendo, perante 
o Executivo, que_ seja encontrada uma fórmu
la do pagamento do custeio da Previdência 
Social pelo Executivo - colSa que não ocor
reu-, que seja ressaltado, apenas, neste Go· 
~mo. --

Isto é histórico, com r_elação à Previdência 
Social. 

Só não ocorreu na época da gestão do Se
nador Jarbas Passarinho, em 1974, quando 
a União apartou cerca de 11% do Orçamento 
para a Previdência Social._ Foram recursos 
étportados porque a Previdência Social havia 
chegado ao fundo do poço e, àquela altura, 
ó ·senador Jarbas Passarinho conse_guju, co
mo Ministro da Previdência~ que houvesse _es~ 
S.e aperte de recursos. ~ -
' Mas nesses três anos_ - vou d~OO;tr. aqui, 
Com a Comissão -:- há que se verificar que 
O comportamento da Administração Pública 
Federal, como um todo, com relação à Previ
dência Soda), foi de ter contribuído com uma 
participação muito pequena e que na dfstri
buiçâ'o das novas fontes de recursos, a Previ
dência Social não recebeu. 

Falo isso cOm uma certa indignação. Mas 
assisti a um noticiário de que o rombo -
e o déficit da Previdência Social é questão 
de gerência da Previdência Social. 

Lamentavelmente, escreve-se e fala-se mui
to a respeito da Previdência Social no Brasil 
sem se entender sobre o assunto. Como não 
ó entende, vejo na ~evisê,o alguém d_izendo: 

.~ "A Previdência Socia1 resolve os seus proble· 

mas desmobilizando os seus imóveis. "Os. 
imóveis da Previdência Social estão avaüados 
em 1 bilhão e novecentos milhões de cru
zados. 

Estão sendo avaliados desde o ano passado 
através da Caixa Económica Federal. Mas o 
interesse do escândalo faz cOm que pessoas 
cheguem no horâriot nobre da televisão_ e 
apresentem como se tivessem descoberto a 
pólvora, dizendo que a solução está na a1inea
ção dos imóveis da Previdência Socia1, como 
se ela não estivesse cuidando disso, tarefa que, 
registre-se, vem sendo pretendida já por Minis
tros que passaram pela Previdência Social. E 
e1a tem um plano de desmobilização. 

Verifico, constato que nesta questão- este 
enCOntro;-creio, Sr. Presidente, pode ser até 
o ato inaugural de um diálogO franco entre 
os Poderes Executivo e Legislativo a resPeito 
da Previdência Social, do --páder Legislativo e 
Poder Executivo com relação a toda a seguri
dade socia1, envolvendo os demais Minstérios. 
crda Saúde, o do Interior, a área econôm!ca 
e a sociedade. A meu ver, esta questão não 
pode ser tratada com ambiente de clima de. 
campanha eleitoral. Estão querendo fazer 
campanha eleitoral às custas de pensionistas, 
de aposentados da Previdência Social, sem 
tratar da questão com seriedade; onde estão 
as causas que origem o -déficit da Previdência 
Social; sem levar em consideração _que ela, 
sem novos ãportes, já cumpriu - conforme 
já O disse o Senador Almir Gabriel - talvez 
b maior desafio, instituído na ConstituiçãO Fe
deral, que foi a recomposição, sem levar em 
consideração que enquanto a Previdência So
cial recolhe um salário mfnimo de referência, 
se deseja que a Previdência Social pague Cofu 
base no piso nacional de salários, e sem levar 
em consideração que o atrelamento d~ poli
tica salaria1 com quatro salários mínimos que 
a Previdência Social conviveu já este ano ele
vará inevitavelmente o déficit se não for encon-
trada a solução? _ _ ;-

'Creio, nobre Senador e louvo a iniciativa 
de V. Ext -em me haver honrado com este 
corivite para o debate nesta ComisSãO, porque 
aCreditO qUe seja possfvel,- a partir de agora, 
se tratar com seriedade, acima de tudo, o exa
me desta questão que considero da_maior im
portáncia, da maior reJevânci<~. 

P.qrém, induzir-se a· culpa a gerenciamento 
da Previçlência Social, recuso-me a aceitar que 
este seja o problema. 

com "relação à questão do~_ inve$tim_entos 
em saúde, hoje, a Previdência SocíaJ investe 
em saúde quatro vezes e meia o Orçamento 
do Mini~é_tiq__Q~ Saúde. fv\esmo os que não 
ÇOI)tribu~ para a Previ_dênda Social rece
bem, até aqu~les que estão em economia in
formal, que não recolhem para a Previdência 
Social~ podem bater em qualquer hospital des
te e_ar_s~_r_e~c~_b_gr assistência médica-hospitalar 
gratuita por parte da Previdência Social. Como 
se pode debitar à gerência da Previdência So~ 
cla1? Com toda essa ampliação, em beneficias, 
cart ampliação em assistência médico-hos
pitalar, se pode debitar. à Previdência Social 
má gerência? Não. O que há ·é o que eu insisto. -

QUem quer os_fin_s dá os meios_. Se se_ampliam 
despesas, há que se ampliar receita. Se não 
ocorrem as receitas que a Constituição estabe
leceu c_om relação ao Finsocial e à contri
buição sobre o lucro, será impossível ter-se 
superávit na Previdência Social e se -coloCªr 
em prática os novos benefícios estab_elecidos 
na Constituição Federa1. 

Percloe~me, _ _Sr. Presidente, se_ o entusiasmo 
fez com que eu me alongasse nas conside
rações que pretendia fossern_breves em rela
ção aos argumentos_apresentados pelo Sena~ 
dor Almir Gabriel. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Muito obrígado. 

O segundo orador inscrito é o Senadõr 
Afonso Sãncho. Pediu-me ó Senador Rachld 
Sa1danha Derzi uma br_eve jntervenção •. por
que S. Ex" terá que _se retinir. se não houver 
objeção, passarei a palavra ab Senador Sa1da
nha Deni. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - Sr. 
Presidente,. Sr. Mii':tistro, de~ congratular-me 
com V. EX' pela brilhante -exposição que faz 
hoje nesta Comissão. Realmente, V. EJr colo
cou os pingos nos Is. Era neceSSário ter conhe
cimento de toda a situação·da Previdência SO
ciaJ e hoje, V. Ex• teve a oportUnidade de expô
Ia nesta Comissão. Faço apenas uma pergun
ta: se forem mantidas todas as legislações, 
de todos-os compromissos da Previdência So
cial e se foi rejeitado o veto ao salário_ mínimo, 
depois da aprovação da Medida Provisória n~ 
71, quais serão as conseqüências para com 
a P~dência Social? 

O SR. MIN!SffiO JADER BARBAUiO -
Senador Saldanha Derzi, lamento profunda
mente que o grupo da Associação Nacional 
dos Aposentados que estava presente tenha
se retirado, por alguma motivação muito mais 
importante que a de ouvir o Ministro da Previ
dência Social. 

Primeiramente o Constituinte constatou- e 
reconheceu que havia necessidade de recom
por as aposentadorias e pensões que foram 
achatadas ao longo do tempo. O Constitúinte, 
então, estabeleceu que até no sétimo mês da 
promulgação da ConstituiÇão Federal, nova 
fosse feita __ a recomposição. Isso ocorreu em 
abril, com o pagamento para maio por parte 
da ·Previdência Social O que fez· ela? A Previ
dência Social corrigiu em número de salário 
mínimos aposentadorias e pensôes, além dis
$0, o gue se conceitua d~ _prestação_ conti
nuada, que são outros tipos de benefícios. O 
que ocorreu? A velha luta de pensionistas e 
de aposentados se tornou uma realidade, 
Trouxe até abril com pagamento em maio. 

A respeito de um outro dispositivo, a Consti
tuição Federa] diz, salvo engano ·no § 2~ do 
art. 201, que a aposentadoria, as pensões, a 
prestação continuada, devem manter o seu 
poder de.compra. A meu ver, o Governo deve 
manter o poder de compra do aposentado 
e do pensionista, mesmo porque, até para 
manter_ coerência, no art. 22 do Projeto de 
Lei do Plano de Beneficies e Custeio, enviado 
para o Congresso Nacional, está estabeliêdda 
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qual é a regra. No momento, a regra é o IPC. 
Se recompusemos as aposentadorias e pen
sões, o que deveríamos fazer daqui para a 
frente? Manter o valor das aposentadorias e 
pensões, pagando o IPC. Creio qUe este é-~0 
melhor caminho. Permlto-me, aqui, mesmo 
sem ter ouvido o Senhor Presidente da Repú
blica e os companheiros que integram a Área 
Econômica, dizer que se poderia fazer mensal
mente e seria o justo, já qu_e a medida provi
sóaira propõe uma correção trimestral. Creio 
que com a correção trimestral, há fortes argu
mentos para a alegação de que, sendo a corre
ção no trimestre haveria uma perda para o 
aposentado e para o pensionista. Acredito que 
esse seja o caminho adequado. Corrigidas as 
aposentadorias e pensões, mantenha-se. Pa
gar-se ao aposentado ganho real, embutido 
no salário mínimo, parece-me, no mínimo, um 
exagero. Digo isso para a Associação de Apo
sentados e Pensionistas. 

No meu entendimento, o que o Constituinte 
desejou foi reparar, primeiramente, a injustiça 
do passado, recompor, depois, manter o po~ 
der de compra do aposentado e do pensio
nista. Mas pagar ganho real, que está embu
tido no salário mínimo para o aposentado e 
para o pensionista, parece-me de um paterna
lismo, de um exagero ... Se desejannos que 
essa seja uma discussão séria, urna discussão 
para atender à clientela da Previdência Soda!, 
para atender às contas públicas e tratar com 
.racionalidade, é um exagero. · 

Devo dizer a V. Ex', Senador Rachid Salda· 
nha Derzi, que procuramos manter wna coe
rência com relação à medida da recompo
sição. Procura-se· repassar à sociedade que 
o desatrelamento ao salário rrúnlmo será uma 
perda brutal para o aposentado e para o pen
sionista. Permita-me uma expressão, o pensio
nista estaria sendo "garfado" com relação à 
sua aposentadoria e à sua pensão. Se for man· 
tido o atrelamento-respondendo diretamen
te a V. Ex' -, se for mantido o atrelamento 
o déficit é inevitáveL FIZemos u"ma projeção 
com base no substitutivo aprovado pela Co
missão Mista. <!bl~ando-se em prática o que 
foi por ela estabelecido, chegaríamos, inevita
velmente, a um déficit de 4 bilhões e meJo~ _ 

Será inevitável esse déficit No meu entendi· 
menta, teráo que ser encontrados, por parte 
do Congresso Nacional, as fórmulas para co
brir, ~sse défidt. Além disso, o Congresso Na
cional terá que levar em consideração que 
estamos discutindo a questão apenas como 
se a Previdência Social fosse um problema 
de 1989. Qualquer medida que o Congresso 
Nacional venha a tomar, terá que se levar em 
consideração que ela deverá ter continuidade 
em relação ao Plano de Beneffdos e CUsteio. 

O que estou defendendo aqui, o que o Go-· 
vemo defende, tem coerência. Na hora em 
que recompusemos e pagamos ci IPC, mante
mos o mesmo IPC no art. 22 do Projeto de 
Lei, enviado pelo Senhor Presidente da Repú
blica Há uma coerência. Desafio que haja pro
va que o aposentado terá perda se lhe for 
pago o IPC, mensal. 

Em a1gumas projeções realizadas pelo pr&
prio Ministério da Previdênda Social, chegou-

se- à concluSão que em "ãiguns casos ___: con
fesso a minha dificuldade, agora aqui, mas 
posso remeter para a Comissão de Fiscali~ 
zação e Controle - o trabalhador da ativa 
vai receber menos que o inativo, em alguns 
cãSõs, mãrifiOa a vinculaçãO com o salário 
mínimo. Então, no meu entendimento, não 
fpi este. o __ d.esejo do Constituinte. O desejo 
do Constituinte foi no sentldo de que. fosse 
recomposta, reparada a injustiça e depois 
mantido o poder de compra do aposentado, 

Agora, reconheço que na redação do texto 
constitucional ficou Já estabelecido no art qu~ 
diz: 

"até a implantação do Plano de Bene
ficias, a correção será pelo salário míni-
mo." -

Estamos diante do .texto constitucional, .att 
58 ào Ato das Disposições Constitucionais 
T ranslt6rias e a realidade. Deixo uma indaga
çãO ãqui - e aí não quero, absolutamente, 
absolver o Poder Executivo porque este, inclu
sive, retardou o envio do Plano. Vamos admitir 
que o "Plano hoje, Sr. Presidente, estivesse 
aprovado e ingressado na sua fase de implan
tação. Qual seria o mecanismo de correçã'o 
das aposentadorias e pensões? O art. 22, à 
exceç:ão que o CongresSso encontrasse outra 
forma, mas aprovando· o_ plano seria exata
mente a recomposição através do IPC 

Se vamos, inevitavelmente o Congresso não 
vai poder abrir mão da discussão de um plano 
_que tem duzentos e tantos artigos e da impor
tância, como é o Plano de Beneficies e Cus~ 
teias da Previdência Social. E eU_!1ão diria para 
o Congressso aprovar hoje ou semana que 
vem este plano, já que a Constituição estabe
leceu seis meses para o Executivo·e deu seis 
meses para o Congresso. 

Varitos admTtif Qúe· O COngresso esgote os 
õ meses e a ConstitUiçâo estabelece 18 meses 
para a. implantação. Então, temos 6 meses 
mais 18 meses; temos mais dois anos pela 
frente. Não creio que a Previdência Social pos
sa, mantido-o atrelamento com o salário míni
mo, resistir de forma alguma, sem déficits ca
da. vez. mais ampliados e ficando inadminis
trável. Em prejuízo de quem? Beatamente da
queles em que alguns apresentam como ban
deira a defesa, que são O$_ aposentados _e pen
sionistas. 
· Creio que é Preciso dizer aos .aposentados 
e pensfonistas que com a recomposição men
sal pelo IPC não haverá perda a eles. E preciso 
que sé trate esta qUestão de forrn~ séria. Aí 
creio que não teremos problemas. Agora, é 
uma solução a ser encontrada entre o Execu
tivo e o Legislativo. Se formos nos prender 
rigidamente ao dispositivo constitucional que 
estabelece essa vinculação, aí vamos ficar 
cQm a _letra da Constituição e vamos admi
nistrar a realidade, ainda mais se formos rígi
dos com relação à interpretação do_texto cons
titucional que fala "até a implantação". Se for 
até ~ implantação, então é até que o Plano 
esteja implantado. 

Gostaria, respondendo a V. Ex', senador, 
afirmar que o atrelamento leva, inevltavelmen· 

te, ao "déficit" e o Congresso terá que encO.ó.
trar uma solução para esse "déficit". Com .à 
substitutivo apresentado pelo Deputado Rai
mundo J3ezerra, em que pese manter o Finsó
cial em l% com 0,5% para a Previdência SO:
cial, neste momento, com 6% sobre o Imposto 
sobre a gasolina "A", não conseguiremos, de 
forma alguma, superar o inevitável "déficit" 
que vai ocorrer. --

Agora, se o Congresso ampliar o Finsocial 
-houve uma idéia inicial que me foi trans
mitida pelo próprio Deputado Raimundo Be
zerra de que também o Senador Almir Gabriel, 
em determinado momento, chegou a _defen
der a ampliação do Finscicial para 2% e depois 
me disse que era impossível; só a aprovação 
de 1%. Aí será uma outra fórmula adicional. 
Aí vojto a insistir, quem quer os fins dá_ os 
meios. Com 1% apenas e com os 6% do im
posto da gasolina "A", com data fixa no oitavo 
dia para o pagamento, que. também é uma 
forma de entrar recurso mais cedo no Caixa 
da Previdência nós não escaparemos de uin 
"déficit" de quatro bilhões e quinhentos mi~ 
lhões de cruzados novos a preços de junho. 
Não escaparemos! 

O SR ALMIR GABRIEL- Sr. Ministro, gos
taria só de ter um esclarecimento neste ponto. 
Esses 4.5 bilhões que haveria de "déficit" nes
sas circunstândas tódas, ele não está inch.i.in
do o que seria, teoricamente, a transferêncl~ 
dos recursos do tesouro para sustentar a rná:
quina administrativa da Previdência, da ASsis
tência e da saúde. Entendo assim, ffianter~ 
.se-ia a situação atual, em que o TeSoUro Na~ 
clonai não transferiria recursos para a miirlü'~ 
tenção da máquina, seria isso? · -

o SR.JADER BAABALHO :.._ s;;,, ~m qUal: 
quer hipótese, _o .que é o Tesouro. Nacional, 
Senador Almir Gapriel senão a contribl!iç~o 
da sociedade. Estamos buscando no mesmo 
caixa; em qualquer hipótese encon~ac!é!.-~ .9 
mesmo caixa, é o caixa do Tesouro Naciól1al. 
Que se admin~e nÓ sentido de que .~ê fepare 
esse equívoco histórico de que a· administra
ção da Previdência deve ser cüsteadá com 
as contnbutções, de empregados e emprega
dores. Acho que é um ponto comum nessa 
discussão, mesmo porque não considero que 
haja um argumento válido: por que os funcio
nários do Ministério da Saúde, da Fazenda 
são pagos pelos cofres da união e _o~ fupCio~ 
nários do meu Ministério não são pagos pelos 
Cofres da União? · · 

Quanto à questã"o"c;ta fonte, nesse.mPmento, 
a fonte é a mesma, é o Iesouro Nacional.' 
E quem contribui pa(a o Tesour'o'Eã Socie·
dade. Se queremos implantar esse P!ànõ, te
mos que dizer à soctedáde que há necessidade 
de buscar recursos para a sua implantação· 
senão ele será impossível de ser implantado. 

Quero dizer ao_ S.enador Rachid .Said-ãfth8.. 
Derzi que com relaçllo à Medida PÍ'oviSiQria -_ 
n"' 63, se alterarmos tal medida, uma. propo
sição que deixo, neste momento aqui, e em 
lugar do reajuste trimestral se faça_ o reajuste. 
me'nsal pelo IPC, nóS não teremos .,déficit'' 
e poderemos administrar a Previdência até o 
final d<>exerclcio de 89 sem ·"déficit", aguar-
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dando o que sairá da apreciação do Plano 
de Benefícios e CuSteio, que é mais ou menos 
como a Constituição. Não se elabora um Plano 
de Benefícios e Custeio para a Previdência 
Social para o ano de 1990; elabora-se tal Plano 
admitindo que será capaz de sustentar a Previ
dência Social até o ano 2010. 

OUVi fa]ar que nos Estados Unidos da Amé
rica já se está tratando da Previdência no ano 
2025, querem saber o que vai ocorrer no ano 
2025. Então, esse plano da Previdência SOCial 
- Plano de Beneficias e Custeio - como 
estamos numa fase de transição, temos que 
dividir as nossas atitudes. Não podemos deixar 
que a Previdência incorra em "deficit". E a 
outra é a apreciação do E?lano de BenefíciOs 
e Custeio, que é _a consbluição particular da 
Previdência Social a nfvel de futuro. Nisso creio 
qUe o CongrE:ssoo tera-umã--participação 'das 
mais importantes e o Executivo estãrá à díspo
sição para. fornecer todos os elementos para 
este debat~. 

O SR PRESIDENTE (Roberto CampoS) -
Tem a palavra o nobre Senador Carlos Patro• 
cfnio. 

O SR CARLOS PATROdNIO -Sr. Presi
dente, já se instalou a sessão do Congresso 
Nacional, e o primeiro item da pauta é uma 
emenda de nossa autoria que eu gostaria de 
defender. Pediria que a Presidência me anteci
passe o uso da palavra. Gostaria de congratu
lar-me com o Presidente_ da Comissão por 
esta visita auspidosa do Ministro Jader Barba
lho que claramente, com muita convicção, 
mostrou toda a problemática da Previdência 
Social. Creio que à luz das suas explanações 
teremos que meditar e trazer subsídios, princi
:Jalmente na avaliação da Medida Provisória 
"f 63 e outras afms, como a de n9 70, que 
trata da política salarial. 

Sr. Ministro, tenho notado em meu Estado 
uma evasão de receita multo acentuada. O 
Estado de Tocantins, re<:érri-i::Iiaâo, está cre& 
cendo a olhos vistos e diminuindO prOporcio
nalmente a arrecadação. Constatei que exis
tem apenas quatro fiscais da' Previdência So
cial no Estado. Preocupado com isso, procurei 
::>lAPAS no sentido de se instalar a Superinten
dência Regional naquele Estado ou melhorar 
o nível de agência .. 

Não sei se V. Ex' tomou conhecimento dis
so, mas a verdade é que em Tocantins e, creio 
também no sul do Pará, está havendo uma 
evasão de receita muito acentuada e isso, evi
dentemente, é prejudicial demais aos cofres . 
da Previdência Social._ 

Gostaria de perguntar também, por que o 
Ministro disse que apenas 2,54% é que cons
titui os contribuinteS à..a_Previdência Soda1? 
São os ativos, os contribuintes, o resto seri8m 
dependentes. 

O SR. JADER .BARBALI:iO - Não, seria 
a relação. entre os que contribuem para a Previ-
dência Social e aqueles que recebem bene~ 
ficios dela. 

O SR. CARLOS PATROONIO - Perfeita· 
mente. 

.t: uma preocupação também que me toca 
profundamente, mesmo pOrque várias entida
des, principalmente entidades estrangeiras, 
têm avaliado que, em 1990, nós teremos 150 
milhõeS de habitantes. O BrGJsil terá 150 mi
lhões de habitantes no fim de 1990 e, evidente
mente, todo esse ingresso de- O ovos benefi
ciários na Previdência Social irá acarretar pro· 
blemas. Como V. -~ já afirmou, os Estados 
Unidos está preocupado com a sua previdên
da no ano 2Q2.5, 

Também tenho visto ós beneficias que ã 
Previdência Social tem trazido. Tem havido 
progressos substanciais, hã}a vista que tem 
diminuído o fndice de mortalidade infantil, tem 
aumentado a longevidade di1 população na
cional, principalmente agora <tom essa vacina
ção sistemática, embora não seja da Previ
dência Social, mas do Ministério da Saúde. 
Entendo, particularmente, que os dois não de
veriam estar dissociados- [namps e _o Minis
tério da Saúde. 

Gostaria de_ dizer, inclusive, que irei elaborar 
projetosaunto c_om colegas médkos, no sen
tido de fazer uma austera campanha ou elabo
rar projetas para o planejamento familiar. 
Acho que temos que partir para isso, principal~ 
mente nós que somos o~"iundos de regiões 
paupérrimas, onde se prolifera mais a espécie 
humana. 
, -Gostaria de perguntar também - não sei 

como está na Lei Orgânica da Previdência So
cial - sobre a previsão de. contribuição_ do 
trabalhador rural. 

De maneira geral, eram estas as conside
rações que queria fazer, solicitando a criação 
da Superintendência Regional, o mais breve 
possível, no Estado de Tocantins, justamente 
para_evitar essa evasão de receita e uma políti
ca, que, evidentemente, depende do Congres
so Nacional, sobre planejamento familiar. 

Perguntaria também sobre a situação e o 
problema de _contribuição dos trabalhadores. 

Muito obrigado. 

O SR PRESIDENTE (Roberto Campos)
Tem a palavra o Sr. Ministro para reSponder~ 

O SR. JÁDER BARBALiiO - Nobre Sena· 
dor, devo confessar que é possível que com 
um EsUfdo novo, como é o Estado de V. ~. 
não só no ·campo da Previdência Social, mas 
em todos os demais setores, a organização 
da estrutura do Estado padeça de dificuldadeS. 
Então, recolho isso, registro,- com uma preo
cupação, da estruturação- do Tapas no Estado 
de V. Ex' · 

A questão de evasão - e até me permito 
aqui fazer uma digressão a respeito da Previ
dência Social no ,que diz respeito a fraudes, 
sobre as quafs ouço falar e muito ao longo 
do tempo....;;;:;, devo dizer em primeiro lugar, 
que considero esta questão não sendo um 
problema da Previdência Social. Mas, aprovei~ 
ta_ndo esta oportunidade, devo dizer que aPre
vidência Social tem um orçamento que quase 
equivale ao orçamento da Administração Pú
blica Direta. A Previdência Social possui 1/3 
dos funcionários públicos federaiS; tem cerca 
de mais de 30 milhõe:s ~e segurados; cerca 

de 13 milhões que recebem beneficias e mi
Ulãfes de prestadores de serviços. 

Então, nesse uriiverso todo, é ínevitável que 
ocorram desvios, que possam ocorrer irregu
laridades. Recorro à inteligência dos que acu
sam, ao longo do t~mpo, a Previdência Social, 
nessa questão relativa a deSviOS, com relação 
à comparação do universo com outros setores 
da vida nacionaL 

Levãntamos cOm relação a õutróS setores 
da vida nacional, o_número de:pessoas envol
vidos, o número de recursos. o número de 
interesses e V. ~ ainda nãO estavam aqui 
quando tive a oportunidade de fazer um co
mentário entre o desempenho .da Receita Fe
deral, que é um órgão modema, que é um 
órgão que Vem Crescendo e demonstrando 
eficiência, em relação ao desempenho da má
quina arrecadadora da Previdência Sõcial. 

Acho que, sem levarmos em consideração 
ês"ses parâmetros, qualquer interpretação le
vará, inevitavelmente. ao equívoco. 

Cc:im relação à qUestão concernente ao con
trole da natalidade, isso é competência do t-\i
nfstro da Saúde. Não sou expert no_ ªssunto, 
mas creio que, para ·a questão da miséria e 
para a questão de áreas como a de V. Ex!', 
Senador, o problema não é o controle da nata
lidade, é o investimento para o desenvolvi· 
mente. 

V. EX' se referiu ·ao sul do Pará. Fui Gover~ -
nadar do Pará e o Estado, naquela região, 
Cresce a-ro% ao ano, fazendo com que quãl. 
quer programa de Governo fique superado 
a curtíssimo prazo. 

Então, o problema não é de controle da 
natalidade, no meu modesto entendimento, 
o problema" é de investin1erltos para o desen
volvimento reprodutivo e infra-estrutura Social 
básica. Se conseguir investiihentos, o proble
ma da miséria e da dificuldade do Tocantins 
serão superados. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto C<lrnpos)
Con~o ~ palavra ao nobre Sena_dQ~ Afonso 
Sancho. 

O SR. AFONSO SANCiiO-Sr. Presidente, 
Sr. Ministro, não vou ressaltar as suas qualida
des, porque o conheço há muito tempo, "Já 
como Parlamentar, -já coino· Governador, 
quando prestou um grande serviço ao Pará, 
-como Ministro de uma das Pastas mais difi
cieis, que foi a da Reforma Agrária, e, agora, 
neSsa outra que também não é fácil. Então, 
vou procurar ser sucinto diante do conheci·_ 
mente. 

Gostaria de_ saber, inicialmente, Sr. Ministro, 
quanto é a arrecadação mensal, hoje, da Previ
dência Social?_ 

O SR JADER BARBALI:iO - Temos um 
orçamento de 24 bilhões de cruzados novos 
para este ano, em que 75% desse orçamento 
é a arrecadação própria da Previdência, da 
folha de pagamentos. Esta é a relação:. 24 
bilhões e 75% disso, oriundos do recolhimen
to de contribuições de empregadores e de 
empregados. A relação é de 75%. 

O SR AFONSO SANCI:iO - Esse or;:a-
mentD vem sendo cumprido? -
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O SR JADER BARBAI.JiO- Sim. Até aqui 
foi .•. 

O SR. AFONSO SANCHO - E a arreca· 
dação? 

O SR. JADER BARBAI.JiO -Sim, é como 
informei. Até o momento, não incorremos em 
déficit 

O SR. AFONSO SANCHÓ __.: Há saldo? 

O SR. JADER BARBAI.JiO ....:. Há saldo. Há 
um pequeno saldo que se_ transfere de um 
mês para o outro, e tem sido transferido sem 
problema. 

O SR AFONSO SANCHO -Segunda per· 
gunta ... 

O SR. ALMIR GABRIEL -·E a despesà? 
São 24 bilhões de arrecadação, e a despesa? 

O SR. JADER BARBAI.JiO- Sim, a despe
sa também, dependendo da ampliação da 
execução desses novos benefícios e do atrela
menta à política salarial. Al' é que há o desequi
bbrio, Isto é, o desequilíbrio se processará ine
vitavelmente aí. 

Mantido esse quadro que aí está, até o mês 
de junho, não incorremos em déficit. Agora, 
no momento em que fica mantido o atrela
menta ao sa1ário mínimo, com a elevação des
te, a implantação de novas benefícios e a não 
entrada de novas fontes de receita, inevitavel
mente a Previdência incorrerá em déficit 

O SR. AFONSO SANCHO ~ Quando V. 
Ex' assumiu o Ministério, existia verba de Con~ 
tingenciamento? 

O SR. JADER BARBALHO - Não, esses 
recursos de contingência há muito não ocor~ 
rem na Previdência Social, que seria uma re· 
serva de 10% da arrecadação. A Previdência 
tem vivido de um "equi1íbrio instável". 

O SR AFONSO SANCHO - V. Ex• falou 
aí na administração Jarbas Passarinho e, pelas 
informações que prestou aqui ~ S. Ex' foi 
o primeiro a depor-, S. EX falou que deixou 
175 bilhões de cruzados dessa verba e que 
o Ministro que assumiu a usou e não deixou 
para o outro a mesma coisa. 

Então, no caso de V. Ex', também V. EX 
não recebeu nada? 

O SR JADER BARBALHO - Recebi o Mi· 
nistério, em primeiro lugar, no meio do exer<:í· 
do. Recebi o Ministério nos últimos dias, no 
dia27 de julho de 1988, e o que tem ocorrido, 
ao longo desses 11 meses da minha gestão 
à frente da Previdência, é passaimos com um 
pequeno saldo do mês para o outro. 

O SR. AFONSO SANCHO-A verba aloca
da não tem, não existe? 

O SR.JADER BARBALHO- Não, não exis· 
te essa reserva de contingência. 

O SR. AFONSO SANCHO - V. Ex• falou 
em imóveis e me deu a chance de fazer uma 
indagação. 

Na sua administração, V. EX' tem pagodes-
pesas de Imóveis adquiridos em administra· 
ções anteriores? 

·a SR. JADER BARBAI.JiO -Não. O qlie 
há são Imóveis alugados pela Previdência So· 
cial. A Previdência Social mantém esta contra· 
dição de ter imóveis alugados, que ela paga, 
e também ser inqumno. Então, _há esta _pro· 
funda contradição. E IÍós, já em dezembro 
do ano passado, elaboramos um plano de des· 
mobilização que, para evitar especulações, 
principalmente neste momento em que estão 
exacerbadas as paixões, pleiteamos que a Cai· 
xa Económica Federal faça a avaliação desses 
imóveis. A Caixa Económica já está prece· 
dendo à avaliação de alguns imóveis. já há; 
inclusive, editais para licitação. Inclusive, foí 
aqw1o a que me referia há pouco. Assisti há 
algum tempo um determinado repórter na te
levisão, de formi3: muito enfática, levando ao 
povo b~ãsi!eiro que a Gaferia Menescal, no Rio 
deJaTJ:eiro, era um absurdo, na Nossa Senhora 
de Copacabana. E. desd-e dezembro existe o 
·processo relativo à Galeria Menescal já na Cai
xa Econõmica, com aValiação, procedida por 
·parte da Previdência. 

·QUarei-lta e oito horas depois, assisi outro 
repórter dizendo que a Previdência iria colocar 
em licitação o ~mpo do Oube Náutico, en\ 
Recife. Eri.tão, a Previdência apanha pelo que 
faz e pelo que não faz. Quer dizer, o campo 
do Náutico ainda não está em Jiê:itação, ainda 
não ficou pronta a avaJiação, mas" o da Galeria 
Menescal já está pronta. 

Assjsti a um outro repórter que dizia: a Praça 
do Povo, em São Paulo, é um absurdo. Vejam 
bem, um circo instalado numa praça e esta 
praça pertence à Previdência Social e a Previ·_ 
dência Social não toma nenhuma providência 
A área pertence à Previdência Social e à Caixa 
Econôinica Federal, s_endo que 70%- da área 
pertence à Cabia Económica. Já havia edital 
de licitação publicado nos maiores jornais do 
País. Ocorre que um representente do Minis~ 
tério Público, em São Paulo, entrou com uma 
ação popular bloqueando a licitação do imó· · 
vel. Mas foi repassado para a opinião pública 
brasileira que ~ Previdência Social tem um 
im6vel no centro de São Paulo e não toma 
nenhuma providência com relação à desmo· 
bilização. 

Então, a indagação de V. Bel', Senador Afon
so Sancho, me permite esclare_cer que existe 
todo um plano de desmobilização. 

Agora, o que há é uma dificuldade, que devo 
registrar no momento, por parte da Caixa Eco-
nómlca Federal. Estou até_ achando que va
mos ter que tomar uma outra atitude com 
relação a isto, no $entido de_ selecionar entida· 
des que possam ter créditos perante à socie-
dade e que não possam ser questionadas, para 
que· realizem estas avaliações, para que a Pre
vidência possa levar com preço mínimo. Por 
exemplo, a Caixa Económica, em São Paulo, 
pelo que fui informado, até o momento, não 
realizou nenhuma avaliação. 

Então, enquanto no Rio de Janeiro já fez 
algumas, colocou na ma, que me_ parece tão 
penosa (Juarito algumas filas do INPS, as nos. 
sas avallações. 

O que acontece, então? Não vamos conse
guir desmobilizar enquanto não tivermos es-

sas avaliações, m~smo porque havia um c<r 
mentário. que não"'" sei se é procedente e passo 
apenas como um comentário, de que alguns 
setores de engenhal)a, na Previdência, avali~
vam sempre para mais. Já tinha o_uvido falar 
que em administração pública se avaliava para 
menos, para mais ainda não tinha ouvido falar, 
no sentido de evitar que, sendo para mais, 
houvesse interessados na alienação dos imó
veis. E até para que se evite a alegação de 
que, para mais ou para menos, resolvemos, 
então, solicitar a um outro órgão do Governo, 
que não seja, portanto, o órgão da ·própria 
Previdência, à Caixa que proce_da às avalia· 
ções. 

Portanto, há um plano de _desmobilização 
dos imóveis da Previdência Social. 

O SR. AFONSO SANé:Hó- E na adminJs.. 
tração de V. Exi' foi feita a:J.9uma aquisição de 
imóveis? 

O SR. JADER BARBÁLHO - Não, até o 
momento desconheço qualquer aquisição de 
imóveis. 

O SR. AFONSO SANéliO - Sr. Ministro, 
a idéia -do aumento do percentua1 do Finsocial 
partiu do seu lninistério,·nessa ahura? 

O SR. JADER BAR.BAUiO- Não. O nÍeu 
Ministério estranhou foi a repartição do bolo 
do FinsociaJ, porque estávamos certos 4e _que 
pelo menos 213 dos recursos do Finsocial ví
riam para -a Previdência, considerando que, 
dos órgãos da seguridade social, a Previdência 
é que tinha as disposiçõ~s_ imper~tivas por 
parte da ConStituição._ 

O Ministério da Saúde tem seus programas 
importantes; o Ministério do Interior, que hoje 
abriga a área do social, tem seus programas 
importantes, mas não creio que nenhum deles 
tenha disposições enfáticas estabelecidas pela 
Constituição como tem a Previdência._É a Pfe.. 
vidência que as tem. Inclusive prazo para en
trar er:n vigor determinado benefício, e quando 
constatamos, quarydo saiu o orçamento, o que 
ficou do Finsocial? Ficou 0,75%. Então, a nos-
sa primeira atitude foi de reclamar com reJã. 
ção à distribuição do bolo. 

O SR AFONSO SANCHO -Mas estou fa· 
!ando sobi-e essa riova medida provisória que 
vem aumentando o FinsodaJ, e os meios jurí· 
dicas afirmam que não se pode aumentar um 
imposto no meio do ano. Então, isso seria 
uma providência que poderia sofrer dificui· 
dades logo que ela fosse aprovada, porque 
só se pode criar impostos com anterioridade, 
ou seja, por leis aprovadas antes da execução 
do orçamento do ano próximo, e este seria 
um imposto criado no meio do ano, e, auto
maticamente, ele seria inconstitucional, pode-
ria ser derrubado. 

Não sou contra o aumento porque acho 
que até hoje não se examinou direito quanto 
é que a Previdência necessjta para as suas 
despesas e quanto é que__ se deve _taxar. Se 
vai se fazer uma coisa inconstitucional, por 
que, ao fnvés de fazer um aumento de lmpos· 
to, não se faz um empréstimo, para que fosse 
ressarcido no ano seguinte, quando a lei per· 
mite que o imposto possa ser cobrado? 
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O SR. JADER BARBALHO -Senador, não 
Sou nenhum tributarista. 

ÓSR. AFONSO SANCHO- Nem eu. 

O SR. JADER BARBAUiO - Sou um ba· 
·charel de província que ousou aceitar o Minis-
tério da Previdência Social. . 

Mas, devo dizer a V. Ext que, eni primeiro 
lugar, há urna distinção entre imposto e contri
buição. 

E há um outro dado, é que a ConstltulÇão 
excepcionalizou com relação ao tratamento 

, para com a Previdência. Ela excepcionalizou, 
ela disse que não se incluiu, salvo engano, 
no art 150 da Constituição. Há urna excepda.. 
nalização para o exerdcio, salvo engano o djg.. 
positivo 195, que trata deste assunto, e que 
excepcionaliza para a Previdência Social, que 
estabelece apenas a vigência em noventa dias, 
não pode ser de imedlato. Mas há uma exce
,ção com relação à Prevídência Social, estabe
lecida na pr6pria Constituição Federal. 

Então, há duas distinções a fazer: se esse 
tipo de contn1>ulção social pode ser capitulada 
ou identificada como imposto. Parece-me que 
não. E a segunda, a questão relativa à exceção 
estabelecida pela própria Constituição. 

O SR. AFONSO SANCHO -Ela é classifi· 
cada como imposto. Isso é pacifico. -

, • Então, acllo que esse problema poderia so
frer algumas dificuldades e poderia ser contá r· 
nado através de empréstimos e não pelo im
posto, porque isso aí é classificado como um 
imposto o que é comum ao Governo. Não 
é a'primelra vez que o Governo faz isso. Os 
prejudícados vão à Justiça e a Justiça manda 
devolver a cobrança ilegal. 

De forma que estou apenas dando uma sa
cudidela no assunto porque é importante ser 
examinado. 
• Ministro, V. Ex' acha que há muita sonega
-ção na Previdência SociaP 

. O SR JADER BARBAUíO -Acho que há 
riltiita' sonegação no Bfasil, não só na Previ
dênCia.' · · · 

. O SR. AFONSO SANCHO- Estou falando 
..só da Previdênda. A Previdência é um caso 
especial porque o empregador recebe aqueles 
valores do empregado e, se deixa de recolher •. 
isso é um verdadeiro absurdo. 
, · P.ergunto: dentro do seu çonhecimento, 
existe muita sonegação? 

• O"SR.JADERBARBAUiO-Achoqueexis· 
te sonegação nas contr~uiç_ões a serem reco
lhidas· e essas contribUiÇões são de valores 
conSideráveis. Acho que deve-se permanecer 
nUm esforço de arrecadação. 

Agora, esta questão da sonegação, veja 
.b~m. ·quando o País está erii crise económica, 
inevitavelmente, o primeiro tributo, se pode 
ser considerado como tributo, a primeira des
Pesa é logo em cima d~ Previdência Soei~, 
deixa~se de pagar à PreVidência e a economia 
fica 'in"formallzada. Então; é uma decorrência 
'âinda das dificuldades de riatureza econômica 
do processo. Temas- que entender desta fOr· 
ma. 

Considero que não pagar a Previdência So
cial é algo profundamente lamentável porque 
o empregador não sonega só a parte dele, 
·ele retira do empregado - fica uma espécie 
da apropriação indébita- e não repassa para 
a Previdência não apenas a parte dele, não 
~:epassa também a do empregado. 

O SR. AFONSO SANCHO - É uma apre· 
p~açao indébita. 

ÓSR. JADER BARBAÜIO - É uma apro· 
priação indébita, E estamos desenvolvendo 
mecanismos no sentido de modernizar a má
·quina arrecadadora da Previdência, estabele.
cerum cruzamento com·dados do FGTS. Este 
projeto está em execução. Há, inclusive, um 
novo projeto junto com o Ministêrlo do Traba
lho; ·do cruzamento. de informações, e com 
este cruzamento de informações, inevitavel
mente teremos maior facilfdade de apanhar 
os sonegadores porque o FGTS ele tem que 
nominar o empregado com -os valores do 
FGTS, e o empregado fiscaliza de perto a 
questão do FGTS, podendo, a qualquer mo_
mento, em alguns casos, sacá-lo. Então, aPre· 
vidência Social está trabalhando num projeto 
de cruZamento com outras informações que 
nos facilitarão a posslbilidac:;le de enfrentar a 
sonegação. O empregado, no caso da Previ· 

~.ciência, apenas informa o valor da folha de 
pagamento, não npmina. Então, c_om o cruza

: menta com.o f'GTS crt;iO ql,le conseg!-Uremos 
em muito. enfrentar a sonegação. 

O SR. AFONSO SANCHO - O Ministro 
tem- uma i_déia de quanta seria o percentual 
_dessa sonegação? - --- - - . -

O SR. JADER BARBAUiO - Confesso a 
V. Exf que seria uma temeridade informar, 
agora, um percentual com relação a isso. Mas_. 
posso até envi_ar à ComiSsão~ estudos a r~
pelto de projeções com relação a essa_ sone~a
ção. 56 que, volto a reafirmar:_ a sonegaçao 

. tem sido menor do que em relação a outros 
tributos recolhidos pela UniãO. -

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)"
Sr. MirUstro, seria possível imviar à esta Cernis.. 
são a llsta, digamos, dos cem principais deve
dores? Isso exerceria um efeito de compulsão 
moral bastante interessante. 

O SR JADER BARBALHO-- Vamos tentar 
isto:Tomel conhecimento de_que o Senador 
Passarinho disse ... 

O SR. ALMJR GABRIEL- Acho a sugestão 
do Senador Roberto Cãmpbs excelente. Ago
ra, apenas sugeriria que se colocasse mliis 
um zero, passariam aos 1.000 primeiros. 

O SR. JADER BARBAUiO - O Senador 
Jarbas Passarinho disse aqui, segundo tomei 
conhecimento, que o único risco é de qual· 
quer equívoco_ de um- processo judicial em 
cima do Ministro. Mas vou providenciar, Sr. 
Presidente. no sentido de que a Comissão pos
sa receber a relação dos principais dev_edo~s 
da Previdência Social. · 

· O SR. --= Gostaria de sab_er-9 que . 
o Senador Jarb<:tS Passarinho disse. 

O SR. JADER BARBAUiO ·-.S. Ex' disse 
do risco: houve uma publicação e houve um 
equívoco qualquer e o Ministro foi ameaçado 
de um processo e corria o risco de não colocar 
na cadeia o devedor, mas colocar na cadeia 
o Ministro. 

O SR. AFONSO SANCHO ~ Sr. Ministro, 
não ê neste Governo, mas tenho uma vivência 
de quase 40 anos no seio das lideranças em- _ 
presariais e sempre fui contra aumento de im
postos, porque era muito simplista, especial
mente nos_governos estaduais; eles não arre
cadavam e a maneira era aumentar, naquele 
tempo, o ICM ou o Imposto sobre Vendas e 
Consignações. EntãO, certa vez~ um Gover
nador do Ceará - não vale a pena citar o 
nome- se arrecada v<) no Ce~á 600 inilhões, 

.ele"_queria arrecadar mai~ 200 m_ilf:lões e.au~ 
mentou o imposto. Fomos a ele e mostramos 
que não havia necessidade de aumentar por~ 
-que estava faltando arrecadar. Ele disse que 
não se podia arrecadar. Então, nós demos. 
Naquela época, compramos a arrecadação 
por 1 bilhão de cruzeiros. O Senhor recebe 
1 bilhão de cruzeiros e nós vamos arrecadar 
o imposto. Mas por quê? Porque o Senhor 
não está arrecadarido e aumentando, às vezes, 
aumenta o número de sonegadores. Isto ocor
reu e, logo no ano seguinte, ele passou o go
.Verno e o governo que assumiU,' s6 e"m um 
ano aumentou em 3- vezes a ãri'eCãdação de 
imposto. 

Então, em todos os governos- não é neste 
goVerno, em todos os governos - há uma 
maneira simplista de querer. conseguir mais 
arrecadação aumentando imposto. E por isso 
que vem a .minha inda_gação, do quanto repre
senta, qual o percentual que representa hoje 
a sonega_ção, porque V. Ex' sabe que tem mui
ta gente que. espera por uma anistia. Então, 
nao pãga O lffiposto, eSPerando a anistia. Sei 
qUe V. Ex!' tem grande vivência nisto, fói Gover
ná.dor e o Governador sente i!rto na ç~rne . 
É pr"eciSo aparelhar esse ÓrgãGl arrecadador, 
sem medidas draconianas, sem perseguição 
e~ Sem i1ada, mas aparelhar para que todos 
paguem e não que uns paguem pelos outros . 

Penso, Sr. Presidente, que já tomei tempo 
suficiente_ do Ministro e as minhas ~dagações 
eram essas, a não ser que no decorrer da 
presença de S. Ex' aqui surja .alguma idéia 
nova. 

·· OSR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Tem a palavra o Senador João Lobo. 

O SR: JOÃO LOBO -Sr. Ministro. em pri
meiro lugar, desejo cumprimentar V. Ex' e, 
ao fazer isto, quero mostrar a_m_inha satisfação 
em comparecer sempre a esses eventos em 
que se coloca um político para ser Ministro 
de uma pasta, à vontade com que o Ministro 
trata dos assuntos mat.s _graves, mais sê rios, 
mostrando que a Sua Visão não é Uma vlsão 
-concentrada do técnico, é UJ"Qa visão abran
gente,- larga e principalmente à coragem que 
o político tem de enfrentar determinados as
suntos, determinados temas; por tsso, eu que
ro par~enizar V. Ex.' por esta exposição franca 
e corajosa. 
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Ministro, apenas para indagar, o que _ocor~ 
reu, realmente, quando 30 ativos correspon
diam a uma inativo e, agora,"2,54 ativos corres
pondem a um inativo? O que foi que houve, 
realmente? Cresceu muito -o "número de inati
vos e baixou, conseqüentemente, o número 
de ativos, ou somente um dos fatores cresceu? 

A outra indagação é mais geraJ: quando, 
em maio, V. ~ conseguiu fazer com qUe o 
inativo, o aposentado fosse trazido para o salá
rio mínimo, evidente que essa despesa não 
estava prevista e, de repente, gerou-se uma 
despesa enorme para a Previdência Social 
com essa paridade; isto aconteceu realmente 
às custas do achatamento dos awsentados 
ou por que a Previdência tinha um superávit 
bastante acentuado, que permitiu- tinha um 
a cúmulo grande de reservas- que se fiZesse 
isso só daqui a mais um pouco, mais poucos 
meses talvez - V. Ex!' disse que surgiria o 
déficit forçosamente? Mas esse espaço, havia 
esse acú.mulo tão grande de excesso de arre
cadação, de dinheiro da Previdência Social, 
que permitiu issõ, ou outros setores foram 
comprimidos para que esse equilíbrio~ verifi
casse? 

Essas as indagações que eu queria fazer 
• v. Ex< 

O SR.JADER BARBALHO -Senador João 
Lobo, em primeiro lugar, quero agradecer as 
referências feitas à minha exposição e quero 
dizer que me orgUlho de ser político; aliás, 
não fiz, na minha atividade que começou na 
política estudantil e com 21 anos eleito Verea
dor, outra coisa a não ser vida pública, e até 
tenho medo dos que se consideram apolíticos 
e dos que são contra os políticos, mesmo por
que na vida pública, nesse curto espaço de 
tempo, tenho verificado que quem levCl vanta
gem na vida pública são os amigos dos políti
cos e alguns técnicos apolíticos; e agora, no 
momento, é a moda de ser contra político 
-tem alguns até que fazem campanha presi· 
dencial tentando embair a opinião pública sob 
o slogan de que não são políticos, e não que
rem saber dos políticos, e que n21o têm nada 
com os políticos. -

Quero dizer a V. ~ que tom relação a 
esse quadro, que considero temerário, da re
.dução de ativos e inativos, isto ~ecorre, inevita
veJmente, desde 1940, salvo engano, para cá, 
do fato de que, hum deterrniriado momento, 
só havia ingresso na Previdência, s6 pelo lado 
dos segurados, só pelo lado dos bneficiários; 
pelo outro lado, só ao longo do tempo, quase 
que como_serviço militar, vão entrando as tur
mas, por twma, cada ano os _aposentadO$ de 
50, os aposentados de 51; quer dizer, é inevi
tável um crescimento, e com Wn dado que 
os Constituintes tiveram - sei que tivefam 
- dificuldades e não conseguiram superar, 
que é o que diz respeito à aposentadoria por 
tempo de serviço. Sei do ponto de vista de 
integrantes da Comissão, inclusive tomei co
nhecimento do pontodeVistado próprioPresj
dente da Comiss!o, com relação a essa ques
tão do tempo de serviço, que só--existe na 
América do Sul, no Bras~. no Equador e na 
Ar~entina e, salvo engano, em-paíse~ árabes,_ 

na turcjüia, é que existe esse tipo de aposen
tadoria por tempo serviço que me parece, eu 
não sei se o Cóhgresso teria condições de 
reformar a Constituição, creio que o nível de 
pressão é enorme com relação a isso, mas 
o Congresso talvez chegue no momento até 
a necessidade de fazer essa reparação, pare
ce-me profundamente injusta. 

Ein primeiro lugar, estudos que registram 
o seguinte: que o registro na Previdência é 
feito. em primeiro lugar, pelas classes privile
giadas que têm conhecimento da legislação 
e inscrevem desde cedo os seus filhos, os 
seus parentes - _eu posso inscrever o meu 
filho com 14 anos na Previdência Social -
e, a partir daí, ele com 50 anos de idade estará 
aposentado pela Previdência Social. COm um 
-dado. Há estudos que rttgistram que isso é 
uma profunda injustiça com relação à grande 
massa de trabalhadores, porque sendo a eJite 
basicamente aquela que trabalha com o inte
lecto, ao longo dos anos, quanto maior a ida
de, maior a experiência, maior o acúrnulo d.e 
info~mações. 

Enquanto que com a classe trabalhadora 
- quanto maior o _tempo de idade maior o 
decréscimo da vitalidade. Então, o risco é do 
trabalhador. que em lugar de poder contribuir 
com mais, paSsa a contribuir com menos. Por
que ele que quando estava no vigor da sua 
juventude, exercia um determinado trabalho 
e já não pode mais fazer, passa a ser vigia, 
passa a ter uma atividade, em comparação 
com a anterior, de menor expressão, ele passa 
a receber menos e a contribuiÇão dele para 
a Pfevidência _é menor e eJe vai chegar a uma 
aposentadoria menor. 

Então, essa questão relativa à aposentadoria 
por terripO de serviço parece-me-uma íiljustiça 
neste quadro. Primeiro, é um privilégio desme
dido _ _porque qual é a funç~q da .seguridade 
social? Qual é _a fu-nção da Previdência Soç::ial? 
E daí esse registro de que s6 os paíSes subde· 
senvolvidos, se nós incluirmos desprimorosa
mente o nosso, é que adotam ainda este siste
ma: a Previdência Social é para acudir o dela

-dão no ·momento em que a sua capacidade 
laborativa está a se esgotar, não pode, absolu
tamente, ser um privilégio. Alguém com 50 
anos de idade, em plena vitalidade, receber 
dos cofres da Previdência Soclal uma aposenM 
tadoria, ou uma pensão. 

Mas isso, lamentavelmente, for mantido no 
texto constitucional e é urna das razões pelas 
quais a Previdência Sodal passa a ter esta 
relação, urna das causas da relação do núme
ro de ativos para o número de !nativos. 

Um outro dado, também, e eu pgsso forne
cer isto à Comissão e sei do interesse desta 
Comissão - por isto, Sr. Presidente Roberto 
Campos, estou disposto a fornecer todos os 
dados que temos para que esta Comissão, 
para que o Senado possa fazer uma avaliação 
- é o volume de acidentes de trabalho, apo
sentadorias por invalidez que é um outro dado, 
mas um dado próprio da nossa realidade que 
leva a um considerável número de aposen· 
tadorias por invalidadez. 

E o. outro_ é o dado relativo à economia 
informal. Houve uma publicação, acho que 
é do dia 18 de maio, na Fofli'á de S. Paulo, 
apresentando um estudo que estaria se"ndo 
realizado no Departamento de Economia -qUe 
chega a um número que me parece profunda· 
mente exagerado de dizer que a economia 
informai no Brasil hoje representa 50% do 
PIB. Parece-me que aquele número é um nú· 
mero profundamente exagerado, mas eu não 
diria, eu não cometeria a temeridade de dizer 
que estamos nos aproximando da Itália a nivel 
de economia informal. 
~ .Acho que neste momento de dificuldade, 

_de crise que aí está, o récUrso à economia 
informal é aCentuado. Então, o que ocorre? 
Não há o ingresso_ de novos segurados Oft 
Previdência SociaL Então, é. uma outra causa 
dentre outras tantas. 

Daí esta refaçllo de 2.54 para 1 tnativo que, 
no meu entendimento.~é umaterneridade para 
a Previdência Social a médio e a longo prazo. 

Há um outro dado que V. Ex" me _indagou 
com relação como superamos. 

Veja bem desde o segundo semestre do 
ano passado, na Previdência Soda! sabíamos 

- que teríamos díficuldades de recursos. Desd~ 
que a Constituição foi promulgada, a 5 de 
outubro, sabíamos que em maio ter'ramos que 
pagar. Então, nos preparamos para pagar. 

Houve um esforço de arrecadação por parte 
da Previdência Social Eu, salvo engano, pode 
ser que esteja fornecendo um número equivo; 
cada, que me foi repassado pelo lapas, neste 
ano, conseguimos ficar a 30% acima da infla
ção no recolhimento por parte da Previdência. 
Entáo, houve Um esforço de arrecadação in
terno sem que recursos adicion&s chegassem 
à Previdência. 

E um outro dado: é que nem todos os apo
sentados ingressaram, os processos foram 
concluídos de urna só vez, isto é, no mês de 
maio, todos. Então, estamos pagando uma 
parte dos processos rio mês de maio que fo
ram apurados, pagamos em junho, e há uma 
projeçáo para pagamentos ainda desta ~e
composição que não foi efetivada de u&lã vez 
só por dificuldades na própria Previdência So
da! porque um dos graves problemas qu~ .a 
Previdência Social tem ainda, está sendo de· 
senvolvido há várias gestões, é o nível âa sua 
informatização. Nós precisamos. cada vez 
mais, informatizar a Previdência Social com 
vistas a que os nossos elementos, os "dados 
da Previdência Social possam ter uma respos-
ta imediata para o segurado. -

É o problema de fiJo$ no INPS. A existência 
de filas em postos dq INPS ainda derivam em 
grande parte da não execução -de um projeto 
de informatização capaz de fazer com que o 
fundonário do INPS esteja pronto, preparado 
pára dar uma resposta imediata. Mas já há 
um projeto sendo _desenvolvido em vários 
pontos-do País, inclUSive aqui em Bras~ia. no. 
sentido de que se avance na informatização. 

E, também com· Ei ID.formatização, teremos 
elementos capazes de evitar a fraude na Previ.· 
dênda porque no momento em que a Previ
dência, por falta de melhor estrutura, depende 
da informação trazida pelo segurado, aí se or-
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ganizam, como aqui e aJi a imprensa tem noti
ciado, escritórios para preparar a documen
tação do segurado. da Previdência Social. 

Então, estes s._ão aspectos que me parecem 
necessários, sejam nesta gestão, sejam na 
gestão seguinte, de se investir no campo da 
informática. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)
Senador Jutahy Magalhães, V. Ex' está com 
a palavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presi
dente, em primeiro lugar quero parabenizar 
o Sr. Ministro pela exposição que fez, pelas 
explicações que está trazendo a esta Comis
são, pelas opiniões que tem manifestado, logi
camente algumas podem merecer alguma di
vergência ou não, mas tem dado com cons
ciência e com honestidade __ o seu ponto de 
vista. 

O ponto_ que qu'ena abordar foi abordado 
agora pelo Senador João Lobo. Acho que a 
Constituinte deu passos bem grandes, um tra
balho que foi liderado pelo Senador Almir Ga

. brfel durante os trabalhos da COnstituinte. Na 
área social avançamos mwlo. 

Então, acho que chegoú a hora, o momen~o 
adequado, com a crise que estamos atraves
sando, com os problemas que a Previdência 
Social vem enfrentando de o Legislativo assu
mir uma responsabilidade de discutir proble
mas que são impopulares. 

A questão da aposentadoria por tempo de 
serviço, a discussão dessa questão é impo
pu1ar. As pressões são grandes para manter, 
não apenas o st;Jtu quo, mas para diminuir 
o prazo para a aposentadoria, aposentadoria 
com 20, 25 anos pcira -determinadas classes. 
Então, essa pressão é Consta,nte junto ao Con-
gresso. _ _ _ 

Acho que agora é o momento de reverter 
essa situação. Porque cjuando V. Ex' apresenta 
um dado como e_sse de correlação de 2,54 · 
trabalhadores em atividade para 1 aposenta
do, essa correlação mostra que chegou o pon
to de mudarmos essa política que aí está a 
respeito dessa questão. Isso ê altamente impo
pular, mas acho que o Legislativo tem que 
enfrentar essa questão. 

Então, essa questão que gostaria mais de 
abordar, mas, V. Ex' já respondeu ao Senador 
João Lobo quais as preocupações que exis
tem, quafs as possibilidades que existiriam pa
ra modificar essa politica. 

Então, deixo este ponto de vista aqui como 
um ponto de vista para a Comissão e para 
o Senado levar essa questão adiante, começar 
a discussão sobre este problema e enfrentar 
de frente essa questão com coragem e com 
respOnsabilidade. 

Mas, V. Ex' também, no decorrer da exposi
ção, mostrou muito a preocupação de fiXar 
que não cabe ao gerenciamento da Previdên8 

cia qualquer responsabilldade com o proble
ma existente hoje na Previdência. 

Acho que não é s6 o_ gerendamento, mas 
o gerendamento pode ajudar a diminulr o dé· 
ficit V. Ex' está tomando providências da inror
matização para evitar a fraude que aí existe. 
_Então, essa é Uma questão de gerendamento. 

Como é tuna -=qúestão de gerencíamento tam
bém pegar os recursos que osbancos utiliza
vam da Previdência por mais de 30 dias e 
passar esses recursos para serem mais da Pre
vidência do que dos bancos. Também foi co· 
ragem enrrentar essa medida e trazer para a 
Previdência QS recursos que não eram utiliza
dos pela Preyidência. 

Como também seria Uma questão de geren· 
ciamento, aí não 4tnto da Previdência porque 
V. EX' é um Ministro corno os outros foram 
Ministros também e não tiveram condições 
de faier com que os recursos que vão para 
o Caixa único da União não sejam tirados da 
Previdência para a utilização em outras áreas; 
'recursos da Previdência deveriam ser da_Previ
dência e, no entanto, esses recursos, pelo que 
se sabe, muitaS vez:es não são utilizados pela 
Previdência. Então, aí também seria uma 
questão de gerenciamento~ mas não tanto da 
responsabilidade, mas de uma luta constante, 
permanente de um Ministério para evitar essa 
transferência de recursos. 

N6s nãO podemos pensar, quando o Senaw 
dor Almir Gabriel, por exemplo, falou no início, 
-que caberia à União pagar aquelas despesas 
da Previdência, como paga a de outros Minis
térios, os recursos saem da sociedade. Se fo· 
rem retirados para fazer os pagamentos, eles 
saiem da socie..dad,e, Ma~ a sociedade, quando 
contribuiu, ela o fez para que a Previdência 
recebes,se esse~ recul'$c;>s. e não que a União 
_os utilizasse eJ)l quj:ra$_ áre.:;ts_-::- aí está a dife
rença. Quando se pede a relação dos mil prin
cipais devedores, é porque nós temos no Bra
sil também esse defeito: o bom pagador é 
punido pela sua pontualidade e ·o mau paga
dor, muitas vezes, é anistiado e recebe os be

_n_e_fícios qué o bom pagador acaba não tendo. 
__ Essa cQnstante. anistíéi Taz com que muitos 
deixem d~ pagar, cometendo um crime. Dei
xar de-pagar a contnbuição que é arrecadada, 
e depois ·a mesrõa não ser transrerida para 
quem é devido, é um crime. No entanto, existe 
essa impunidade constante, permanente e re
petida que, infelizmente, prevalece na adminis
tração. 

A pergunta que eu gostaria de fazer a V. 
Ext,já que o ponto principal foi abordado pelo 
Senador João Lobo, é sobre algo que V. Ex" 
falou - mas deve ter _sido_ no momento em 
que fui aten,der ao_ telefone,_ ou tenha saído 
-é em relação à aire_caçl.~ção feita pela Fa
zenda e pelo Ministério, eu não percebi bem. 
Assim gostaria de saber se_ a arreca-dação do 
lapas é mais eficiente do que a receita. O traba
lho que faz_ o lapas é melhor do que o da 
Receita? 

O SR. JADER BARBALHO - Senador, em 
Primeiro lugar, eu gostaria de aduzir outros 
comentários já feitos à essa_ questão do cus
teio, de insistir na questão da transição. Penso 
que o Executivo e o Congresso terão que divi

. dir, neste momento, o tratamento da questão 
da Previdência, a questão da transição, que 
é_ atuai,_para evitar qué a Previdência incorra 
em déficit Ai. está em discussão a Medida Pro-_ 
visória n9 63, aí está a política salarial, aí está 
o substitutivo à Medida n~ 63 da Comissão 

Mista do Congres_so. Essa é a questão da tran-
sição, deste_exercício de _1989.. . 

A outra questão é a relativa ao Plano de 
Benefi.do e Custeio, onde o .CQngresso terá 
6 meses de prazo, que po-de s_e esgotar antes, 
mas, constitucionalmente, possui 6 meses de 
prazo para apreciação. Então, há que se distin· 
guir essa fase de transiç~o. essa dificuldade 
que o exercíCio de 1989 pode trazer para a 
Previdência Social, mas que ainda não trouxe. 
Por isso, eu chamaria atenção dos que fazem 
a imprensa: ?irida não _ocorreu o déficit, mas 
inevitavelmente _o_co_rrerá com o atrelamento 
e a implantação da nova política de beneficias 
este ano. Então, o Congresso terá, neste mo
mento, que encontrar uma solução para esta 
fase de transição. 

A outra, é a _questão a médio e a longo 
prazos, que é o custeio estabelecido no Plano. 
No início, o Congresso vai abrir tod_as a_s fontes 
de custeio e terá tempo - e o Ministério está 
à disposição para fome_cer todos os elementos 
- para ter uma perfeita visão a respeito das 
.,ossibilidades de arrecadação, e_ s_e .ess_a arre
cadação é ·capaz de corresponder_ à _expec
tativa no lado dos benefícios. Parece-m~ que 
é necessário que se_ dê tratamento distinto a 

. _ esta fase de transição e_ à fase do Plano de 
Beneficio e Cu-SteiO. -

Com relação à questão do gerenciamento, 
eu concordo com V. EX': é wlla imposíção, 
é um dever de qualquer Ministro à frente da 
Previdência Social ou de qualquer Minístério, 
de tentar razer com -que a gerêncía-tenha wn 
desempenho melhor. Eu insisti no fato de que 
se procurou e se tern procurado, particular
mente no noticiário, se repassarpa:ra·a opinião 
pública a idéia de que os problemas da Previ
dência são problemas de gerenciamento. Até 
algumas gestões à frente da Previdência SociaJ 
.desejaram estabele-cer comparaÇões com 
gestões anteriores e posteriores, como se a 
superação eventual de um determinado mo. 
rilento da Previdência fosse graças ao talento 

-de quem esteja à frente da Previdência. 

Parece-me que a realidade da econOmia es
tá mtiíto acima do talento dos Ministros que 
passaram pelo Ministério da Previdência So-
cial. 

Assjm, insisto na questão .<~6 9erenciameil
to, porque é _muito fácil, não se levar em consl
deração o desempenho da economia para, 
pór exemplo, na época do_ Plano Cruzado, era 
excelente ser Ministro_da Previdência: boa épo
ca para o mercado de trabalho e para a econo
mia. Qualquer Ministro da Previdência naquela 

_época seria um grande Ministro. Mas, ser Mi
nistro da Previdência: SOOal ná -époCa das va
cas magras, é difícil, passa a ser um mau ge. 
rente. 
Q~ando in~isti nessa questão,. foi para que 

não se tratasse da questão da Pfe.vidência co
mo um problema simplista, de simples geren
ciamento. A partir daí, coloca·se um boffi exe
cutivo ã frente da Previdência Social e está 
tudo resolvido. Quem não _se recorda, quem 
duvida do talento, da competência de_wn Hé
lio Beltrão? Eu não duvido, mas S. Ex' entre
gou o Ministério da Previdência Social no mo-
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mente da m<'.lior dificuldade, quando, então, 
veio o Senador Jarbas Passarinho para geren
ciar, e a União teve que socorrer, em 1984, 
com um aparte considerável de recursos, por
que a Previdência havia chegado ~ fundo 
do poço.- · - · -

Quando falei sobre a questão do gerenda
mento, o flz para que não se coloque de fonna 
simplista o tratamento da questão previden
ciária no Brasil, como se fosse apenas depen
dente de um homem, apenas· dependente de 
uma equipe que o Executivo possa levar para 
gerendar a Previdêhcia Social. Queria cham~r 
a atenção dos Srs. Senadores e da própna 
sociedade brasileira pãra o fato de que a ques
tão está interligada com o desempenho da 
economia e se há, portanto, de se estabelecer 
anticorpos para que esse projeto possa ser 
mantido. Não creio que, sem um aperte consi
derável no ano que vem, seja possível a im
plantação desse projeto. Mas essa é uma ques
tão do Plano de Benefícios, do qual os Srs. 
Senadores e os Srs. Deputados terão a oportu
nidade de fazer uma avalí~ç:ão. 

Mas não _creio que a administração desse 
dia-a-dia receita/despesa da Previdência seja 
capaz de fazer com que trabalhadores rurais 
tenham incorporados os mesmos benefícios 
de trabalhadores urbanos; que o deficiente físi
co ou o idoso sem renda passem a receber 
o salário mínimo, que seja _atre~ado ao mínimo, 
porque a Constituição estabelece_o mínimo 
para eJes. Não creio nessas alterações sem 
um aparte considerável de recursos, mesmo 
porque eu não sou economista e, longe de 
mim, principalmente sentado ao. lado de um 
economista renomado e de reconhecida com
petência, pretender fazer uma avaliação dessa 
natureza, mas não creio que no estado em 
que se encontra a nossa economia possa apa
recer_um salvador da pátria em 1990, que 
consiga reverter o quadro de dificuldades da 
economia brasileira e que isso possa se refletir 
nos cofres da Previdência. 

Portanto, a responsabilidade do Executivo 
e do Legislatiyo na implantação do Plano de 
Benefícios é de urna importância vital, se a 
sociedade brasileira deseja a implantação des
se plano de seguridade social. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES·- V. Ex' me 
permite dizer algo sobre esse assunto? 

O SR. JADER BARBAL.HO -Pois não. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - É lógico 
que não acredito em salvador da pátria, mas 
acredito em uma boa administração. Eu acre
dito que, mesm8,_ na fase das vacas gordas, 
pode aparecer um bom adminlstrador, que 
é aquele que não esbanja os recursos no mo
mento de euforia da economia e que busca 
novos recursos para permitir que a Previdência 
saia de determinados buracos em que se en
contra. Isso aconteceu também na fase da 
euforia da economia nacional, como também 
pode ocorrer o oposto: no momento da crise, 
pode se abusar dos poucos recursos ·que exis
tem e utilizá-los mal- esse é o mau adminis
trador. O bom administrador pode ser bom 
em qualquer das épocas. O bom administra-

dor não é somente o-sdrtudo que chega na
quela época de euforia, mas aquele que tem 
também a sua capacidade administrativa e a 
sua-honestidade à frente da administração pa
ra fazer com qué l_laja um somatório de esfor
ÇOs da economia e da boa administração. 

o SR. JADER SARBALHO .=-E~· ~~ncordo 
plenamente com V. Ex' Só pens_o_que, no caso 
específico da Previdênc_ia, <?_ que aconteceu 
ao longo do tempo foi uma profunda corl_l
pressão dos benefícios da Previdência Social. 
Se não se altera pelo lado ela despesa, se elas 
ficam comprimidas e a receita se amplia, inevi
tavelmente aparece o- superávit. Mas, se s.e 
abrem as contas e se verifica que, por exeJ11-
plo, no ano de-1987, houve uma_perda n:a 
rubrica de beneficias· pafa o lNPS da ordem 
de 25%. Cafrani em 25% as despesas com 
benefícios. É muito fácil, nesse caso, apre
sentar à sociedade brasileira um superávit, se 
a receita cresceu, as despesas foram compri-
midas! _ _ 

Eu não desejO absolutamente polemizar. O 
~qUe deSejo é chamar a atenção -para ·a- fato 
de que a questão da ~~dência i1ão pod~ 
ser avaliada de forma simplista,_ sem se abstrair 
que 75% dOs recãrsosâa Previdênda derivam 
fundamentalmente da"folha de salários. Então, 
ela está atrelada, de forma vital, à questão do 
desempenho da economia. Isto é que eu fiZ 
questão de chamar a atenção, ·porque me pa
rece ser umã injustiça e, pior-do que uma 
injustiça, é se manter o eCJUÍvoco com relação 
à análise do-desempenho da Prevklência, por
que a partir daí, não se vai encontrar fórmulas 
para este projeto importante. Pode se subl:!
tituir o Ministro Jader Barbalho, porque ele 
não tem talento, nem a -competência para ad
ministrar a Previdência, e se colocar utn Minis
tro com maJor talento e maior eorppetênda, 
este será capaz de resolver as dificuldades ~a 
Previdência. Foi para este aspecto é que eu 
insisti em chamar a atenX_!Oe pegar essa série 
histórica de 1980.aié-Í9"88, para-demonstrar 
o que ocorreu com á Previdência: quando a 
Previdência esteve melhor; a economia esteve 
melhor, quando a Previdência passou por difi
culdades, a economia estava ~m- dificuldades. 
-v.- EX' m-e-reZ~t.úTia indaQ-âção. o Cjue eu 

referi é que nos quadros apresentados pela 
Previdência - e eu vou repassá-los também 
para a Càtrií:Ssão--=--há um perfeito acompa
nhamento entre o-desempenho da Receita Fe
deral para o- imposto de renda e ·para o !PI 
e, em alguns casos, o melhor desempenh? 
por parte do lAPAS, com relação à contribui
ção previdenciária, o que demonstra, portanto, 
que a questão aí no caso não seria de geren
ciamento, c_omo _a qu~stão de sonegação, 
também em muitos casos, ~9 Qroblemas co· 
muns vivenciados l-teste momento pelo Brasil, 
Mas eu deixarei, inclusive com a Comissão, 
esses quadros de-acompanhamento. 

O SR. JlfTAHY MAGALHÃES·- Nesse as
pecto existe uma li ilha de pensamento,- que 
não é a minha, não tenho nenhum ponto de 
vista firmado, Por ísso' eu fiz a indagação -
de que a Previdênci~ Pod~ria e~ol?~mizar se 
fizesse com qUe a arrecadação fõsse reaUzada 

pelo setor .da receita e o lAPAS ·passasse os 
seus fundonários, aqueles que hoje existem 
a trabalhar no INPS, extfrtgliindo o lAPAS, o 
qUe provoci:l:ria uma_ e_Conomia grande para 
Previdência. Existe qUem discuta esse aspecto 
-eu não sei-se tem fazão, ou se não tem. 

O$R. JADER BARBAL.HO- A tese de V. 
EX! tem razão, só que, em primeiro lu_ga~. eu 
-considero que a Previdênciá SOcial é Um siste
ma e a própria lei estabelecer corno um siste
ma,- como uma engrenagem e deslocar uma 
P~a desta engr_en~ge_l!} para outro setor,. no 
meu de !CM em toclo_o Brasil. J:: Isso, eu deiXa
~ com- a ComiSsão" pára uma- avaliação que 
-diz respeito também a estes dados compa-
rativos. --

Por fim, Senador, eu não cons1dero que sen
do a adminiStração pública direta a qual eu 
integro, o melhOr contribuinte, o melhor paga
dor da Previdênda SOCial até aqui, seja ela 
o melhor caixa para administrar. 

. ' O SR. PRESIDENTE .. (Roberto Campos)
Sr. Ministro, limitar-me-_ei a alguns breves co
~mentários e duas_ indagações. Começamos 
_ com as duas indagações: 

Como tem sido a êvolução das despesas 
administrativas comparativamente ao valor 
anual dos benefícios distribuídos? Em outras 
palavras, qual tem !:!ido_ a relação _ custo-be
nefício, ao longo_ dos_ anos? Entendimento 
acabará redundando em dificuldadE:S, i,ncluN 

· Sive num momerlto_de dificuldades de .~aixa 
do TesoUro. O TeSóufo está com dfficulqades 
de caixa, tem o "conta único", estão _as contri
buições _da Previdêrléla Social lá, e_u nãq sei, 
Senador, se seria prioritário o repasse para 
pagamento de benefícios, ou se o repasse para 
pagamento de outras despesas. 

_ EntãO, eu cohSíd~ro, no míJ?.imo; muitq perl
, -gosa esta fusão, porque nãO sei se nlim deter
, minado momento, o" refUjsSe para ã J?revi9-ên
cia seria o prioritáriO.Além di$50, se nós c9m
pararmos o volume .de arrecadação da Preyi
.dência, c__om o volume de arrecadação pela 
receita do Tesouro- Nãcional e o volume de 

'funcionárioS, O nosso .desempenho ainda é 
,melhor. Nós temos, proporcionalmente, um 
- número de fundonáros muitO menor do que 

a Receita Federal, do_ que o recolhimento. 

O SR. JADER BARBALHO -Senador; em 
1982 fol de-12.27%; em t9Íl3"del0,7%;_em 
1984 de 10,7%; em 1985 ae !3,8;-em 1986 

·de 14.4%; effi-T(f87'd<d8.9% e, em 1988, 
·de 18,6%: 

o sR. PRESn)E:r'fTi (R~berti: ca~p~s> -
A relação, portanto1 d~spesa _administrativa
beneficio quase _que dobrou' entre 1983 e: 

_ 1988, passandO de 1 O% para l8,9%. Há algu
ma ~pl_icação? · 

O SR. JADER BARBALHO - Senador, há 
-explicações. PrimeirO," politica salarial. Há que 
se convir que' cõhi o -crescimento da política 
salarial de benefícios, de inco"rporações e de 
vantagens, inevitavelmente esse quadro se ai-

. tera com-relação a pessoal. Houve, inclusive, 
uma alteração de 1987 par": 1988, - i3inda · 
ondem à noite falávamos sbbre isso - com 
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relação a incorporação de gratificações. En .. 
tão, há um dado que há que se levar em const~ · 
deração- de que aqui está atrelado à questão 
de política salarial. No momento de achata~. , 
m~ de j>olitfca solaML isso fica Já em baixo; 
nô_'morriento em que há uma descompressão, 
inevitavelmente há um crescimento. Poderia 
se ~ncontrar outras justificativas para esse 
crescimento 'do !Clisieio da máquina da Previ_. 
dêncla SociaL m~ em gra~de parte, pare
ce-me que o Item Pessoal é •responsável por 
isso. • · 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos)~ 
Isso significaria que 8\lffientos de salários não 
foram anulados ~lo aumento de produtW 
dade? Foi mais dp que evolução da produti
vidade? Posso co~derZ~r uma produtividade 
estaciq"nária e salários crescentes. 

,Segunda pergunta, como tem sido o recru
tamento do pessqal- da Previdência: por con
curso, ou.yor. desi~açao polftica, ou qual ou-_ · 
tro sistenia? · ·. . . · 

O SR. JADER BARBALH0,7 Tem sido por. · 
coricurSo pUblico. Nó§ niio temos feito adm~ · 
sóes M Prevld~ncla, ~nclusive nós temos sido 
p~ion8dos por alguns setores da Previdên- · 
da Social que regisln!m até uma defidêncio 
no deseinJJe!lhO que Se deve ao não chama
m.~to. porpDrte do Governo, de concursados, 

1 
seja ná á~ dó INPS, seja na área do lnamps, . 
seja hâ at~a dO ~A$. que_ tem pleiteado, in.~ , 
clUsive. Uma·charneda de cerca de 2 mil fiscais 
~e'atéh9Je o ~vo, em razão de medida~ . 
gerais para o funCionalismo da União, não tem · 
admltlêlo,-.recentemente, esta chamada. Mas,' 
terri sidO atrAvés de COnCurSos públicos· que· 
riós 'temOs feitO.~reàUtàin'elltó. . : ' 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Campos) - · 
~ foi sl~ples CQntenção do pessoal ou foi 
deslocamelito de c:oncursados por não con.o 
Cursados; Por f11110ritfsmo poiítfco? · 

· P $R; JN;)Ek J:!ARBALHO- A orientação 
dó Governo tem_sido de contenção de pessoal, 
a não charrtadlll deSses Càncursados. Essa tem
sido'a orlentaçpo.- Eu até rl"!e espantei de ceita 
feita, vendo na televisão uma entrevista na te!~ 
visão de um senador que dizia, de forma multo . 
simplista, que havia tomado conhecimento, -
através de um eX~MiniStro da Previdênda, que . 
uma po'ssfveJ qLiedll da arrecadação do lapas 
e o conseqüente 'déficit da Previdênda, deri· 
vava qo fato da .substituição de superinten.: 
dente do lapá$ em todo o Brosil. . 

Eii fiquei fraricamenfe espantado com l1 
afirmação e, neste meu periOdó à frente do· ' 
Ministério, da equipe que eu encbntre~ no âm.; -
bito- do fePas, parC!ce-me que; quatro foram 
substi~ídos: um dé Mato G<QSso, logo após · 
ter assumido,· nãQ sei porquê razão pediu a 
dispensa; um outro em Bel~m do Pará, saiu 
para assumir a Secretaria de Saóde da Prefei
tura Municipal, por vontade própria; um outro 
do Piauí e um o.utro da Bahia. Então, não ' 
tem havido nenhwn remanejamento ou subs
tituições por critério político no Ministério. Eu, 
inclusive, administro fundamentalmente com 
a mesma equipe que me foi repassada pelo 
meu antecessor. 

O SR. PREsiOEr!TE (Roberto Campos)
Tercelr~ pergunta. ·Sr. MlniStro:'Qúal tem sido 
tratamento dado'ao'QtevisrTaÓ,>que tem sido 
reindndente na Pre\IKI&lda? Têm sido pagos 
0$ dias parados, o 'que.transformaria a greve 
em férias remuneradas; hábito que se está 
generollzondo na administração pública, ou 
não tém sido abonodaa as faltas e tem havido 
desconto em folha? · 

O SR. JÁCER BARBALHO -Sr. Presidente, 
em primeiio lugar;· se o grevlsmo fosse na 
~dênda ,.16. '~ acho ql,!.e daria para nós 
admirii~ ~Çóin rTtaiôr.· facilidade nesse 
momento, e.tà. ~. P~·me que, por
tanto, extr.~ <la)'J:eWI&lçio. O que tem 
ocorrido.~ '?.~,de ,OfliOlllzação por parte 
dos s~ ~ J>r.evidênda Sqcial, que todo 
ano ~~c:~~ ~.'~g~n~~; nos últimos 
anos (>111''!~ 1'9.( !<>dos os segmentos da 
apmlrilslf~iiP l'llblfça, A orientação do Gover
no é llÓ ~.~ ~nto·de faltas, e essa 
deten"n!111!Ç~. fcil~W~. ~ nlvel da Previ· 
dênda SociAl. ~ $Jl ·~ fala[ com relação 
~ greve ~ ~no:-~c;r, !! greve deste ano 
no ineo ~~~ é_.~a: greve geraJ do 
funcionalf""Q.. p"~llcO.;da\·CJnião, ~u tenho 
grande. diftçuklilde.'pàra. admioistiar, inclusive 
poiquê ti ~túC~Ç,~Io-' dàs ~Cionáricis do 
Mi~rlo da !>~nela ~ · d.J><ig'ilffiento do 
p~ano· de ~r~ .. e·:~t~! ~~·~a Previ
dencia, em qué. ~ toda essa dificu\dade, 
em que pest'_esW Çléffl:~ .arr8nja9o pela má 
getência •. em~~-éSse rombo que arran
jaram pal'll • ~ Social, nós já esta· 
mos co~~ ~ j)ata pagar a gratificação 
derivante do. PiMo dé, eargos e Salárlos da 
Previd&ld"estomol 4~Jxondo que essa gente 
termine esia ~ ~- comp está é uma deci
sao de natureza pemarpenf:!!ll, e tenho que 
ouvir outraa:6reU.. pal'll pagar. 

Entio. basi~te. a rúve1 de Previdência 
Social, reivfndic:oçiO dos, fundonários da Pre· 
vidência ~· confrêoçio a ésta gratificação. do 
Plano~ eargoj e ~6dos ~ ~sta nós iá.temos 
financelrameflle equOctonado; 

Então, Sobem multo bem V. Ex'". como ad· 
ministradores e><perimeniados e como politi· 
cos que -~e(em a_ Viela naCional, a questão 
dessa greYO nio ~ "" problema da Previdên· 
da. Daí, a dificuldade de administrar, até tendo 
a soluçlto Para Os problei:Pas dos funcionários 
da Previdência. CQI110 é um gesto de natureza 
politica do. túncfol18llsmo, af, a competênda 
extrapola do .lon'oblto d9 Mlnis,tério da Previ· 
dênda.. .,.. , , " .i · , 

• ' .·- -~.-:;. .. ;,._ :t __ :~., ,_ i - • . 

O l'õlt .PRÉS!ÔENiE. <RÍ>berto Çampos) -
Folgo erri sabe~ ·que_ não teriha: sido tolerante 
em relaç6o • .~.~~~~~férias ~mu
neradas, e;n-~ se e.sti ~aii.sfónnando o mo
vimento grevi$tá. do f4nclonã1ismo brasileiro. 

EU:me·Siftt9. ürft~Códes~c.adoemdiscu
tir os problemas_~ Previdênda e de Securi~ 
dade Sqcfal._ pbtqUe, SOu wn pouco habitante 
de um planetilllberal, um planeta dlrlgista. 

No meu QIIO ·eu entenderJa que a seç::uri
dade _social, à Pr'eViél~ncfa -Soc_ial .é uma r.es
ponsilbQídode ciO. individuo, depois, da famllia 
e a~mls residiiOimimte do EStado. 

' .. ~ 

A filosofia que prevaleceu na constituição 
é inteirarnent~ diferente. O cidadão é t,rm ente 
débil a ser protegido pelo Estado, garantin· 
do--lhe seguridade social ampla, até indepen
dente de contribuição. T en!:to a impressão de 
que isto amolece o sentido de responsabi
lidade individual, mas, está no_ dispositivo 
oonstitudonal, que não vem ao caso ques-
tionar: -

Eu perguntaria, entretanto; considera V, EX' 
factível, a médio e longo· prazo, o sistema da 
aposentadoria por tempo de _serviço? V. fr 
mesmo indicou que poucos países e todos 
eles subdesenvolvidos adotam este sistema, 
por ser extremamente generf'SO e por levar 
a uma relação ativos e_ inativos economica-
mente insustentável. _ 

Qual seda a sua opinião pessoal sobre o 
assunto? 

O SR. JADER BARBALHO ·-I\ minha opi· 
nião pessoal e, sabe o Senador Alrnir Gabriel, 
porque teve oportunidade de participar, ainda 
na segunda fase de votação _da.Constit~.Jinte,, 
que procuramos uma emenda .e não. hªYia 
nenhuma emenda, na segunda fase,_que fosse 
possfvel a supressão. A minha opinião pessoal 
é no sentido de que_a aposentadoria, por tem
po de serviço;-deveria desaparecer do direito 
previdenciário brasileiro, porque ela acaba se 
convertendo numa injustiça com _relação aos 
demais que não conseguem se habilitai a esse 
tipo de aposentadoria. 

E,- tiO quadro, como a aposentadoria, na 
verdade, é uma grande ada! e -todoS são ãcio
nistas e todo_s contribuem, nisso há ·esses com 
ações preferendais desse sistema. Então, eu· 
entendo que esse defeito, esse equívoco, mas, 
entendo também que esf.a questão é uma 
questão a ser. administrada a nfvel de pressão 
e que as pressões são consideráveis. Isso é 
uma d,ecisão de Congresso, a nfvel de refor
mulação. 

A -minha opinião pessoal é que a· aposen
tadoria deve socorrer o indivíduo no ·momento 
em que a capacidade elal>orafiva dele está 
para se esgota,r e, por tempo -de serviço, pare
ce-me um equívoco. 

O SR. Alft\IR GABRIEL - Eu gostaria de 
agregar um ponto que reforça o ponto de vista 
do Presidente e do Ministro de que, durante 
a Constituinte, se lutou muito no sentido _de 
tentar rever os conceitos relativos, por exem
plo; a aposentadoria por tempo de serviço, 
as aposentadorias especiais_ e as aposenta· 
darias proporcionais . 

Creio que todas aposentadorias proporcio-
nais e as especiais, sobretudo algumas espe
ciais, são ainda mais injustas do_ que as apo
sentadorias por tempo de serviço. 

Creio que, dentro, de algum tempo, talvez, 
em 1993, esse futuro Congresso terá que fazer 
uma revisão a respeito disso, se tiver a visão 
completa e correta da seguridade social, se
gundo foi concebido. É claro, a seguridade 
ficou, segundo meu entendimento, com um 
conjunto bastante bom, mas, como obra de 
pessoas humanas, ·contempla e contém algu
mas coisas que poderão ou deverão ser _coni
gidas nos próximos anos. 
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O SR. ROBERTO CAf.1POS - Clm outro 
problema é o "da aposentadq"ria integral, apo· 
sentadoria com salário integtaJ. 

Na prática internacional, a aposentadoria é 
com salário infe"rior ao da ativa, porque presu
me-se que o aposentado esteja dispensado 
de certas despesas que ineXoravelmente afli· 
gem a funcionário ou trabalhador na ativa, 
a saber, transporte, alimentação fora de casa 
e vestuário. Ainda nesse casa, a prática brasi
leira é discrepante da prática mundial. Acredita 
que ela seja economicamente sustentá~el_ao 
longo do tempo? 

O SR. JADER BARBALHO - Senador, eu 
creio que esta questão é uma questao a ser 
aprofundada quando da apreciação de um no
vo plano de beneficio, a nível do custeio. 

Eu concordo com V. Ex' de que há despesas · 
que os que estão na atividade _tem sobre _9_ 
que está na inatividade. Concordo com V. Sr 
Eu acho que, uma sociedade melhor estrutu7 • 

rada inclui também o inativo, porque o inativo, 
no meu entendimento, ele tem encargoS que 
o da ativa não tem. Ele, como está mais velho~ 
seguramente, a parte relativa à assistência mé~ 
dica, a parte relativa à aquisição de remédios; · 
ele seguramente as terá, que o· mais jovem 
não possui. Mas, creio que esta questão com
porta um amplo debate e que até a questão 
da Previdência complementar entra aí, na fJXa· 
ção de um patamar, em que a Previdência 
complementar venha a socorrer, no Sentido: 
de que ~e não perca o poder aquisitivo dele. 
Para isso, ele terá que ter uma_ contribuir;ão 
adicional. Hoje, ela já exiSte -no Brasil, tanto 
a complementar privada aberta, como a fecha~ 
da, e o texto constitucional abriga a possibi
lidade de uma Previdência complementar es
tatal, onde ele terá uma cont;ribuição adicional. 

Então, creio que à observação de V. Ex' 
cabem muitas indagações e acho que o Cc:in~ ' 
gresso ficará muito atento oo que diz respeito ' 
à relação beneficio/custeio sobre_isso, na apre~ 
ciação do plano. -

O SR JADER B.'.RBALHQ ,--.Sel1i!çlor, em 
primeiro lugar) devO registrar _que .~9 tenho 
a experiência lntemaci.oriaJ de v.~_(\_min,ha 
experiência é de Beléql até Brasília J! pão pas- . 
sou por Londres, como V. Ex' teve. ~- ~portu': 
nidade de representar os interesse& dq Brasil, . 
com muita competência, com mu,itç> talento. . 

Mas, devo dizer a V. Exi' que, em primeiro · 
lugar, esta questão pafece-m~ que ~~a ser , 
analisada sob o âng\,llo do.~~iq que, a sacie- · 
dade haja alcançado. Enéo, a sOOedade in
glesa alcanÇou um deteimihadq patamar de 
diStribuição· de renda (Jue', no meu··ehteócü- · 
menta, não podê ser comparàda óü -tem dili~ 
cu1dade de ser com'patãélá ~córr(a soCiedade 
brasileira. onde os· patamareS qe distfiliuiçâo · 
de renda são profundamente iQ]'ustos. · · 
. Então, creio que a· seguÍ'idade estatal, que 
a previdêndã estatal tem uin papel muito iffi.. 
portante a ·ser deseiEt)enliàdo no- 'momento 
em que ela procUra torrl§.ifêsfà djStôrÇão de 
distribuição de renda~ ~ -· -~- • ';.- -~ -~ ~ · 
- E-n~o; _a _iJ}tenrenÇão' dô EStádo· até -~e pro- · 
ceSSá, 116 meu eht'endünento: exatàinêtíte efn 
razão dessa diStórçáo'. tretcrque·ná·Jma difi- _. 
culdade de se _estab'eJeéér·eS§e'paMle'ld, _mas, 
isto não impede absblutan'le'nte e liá Úrr'l'·cfeg.. 
cimento no Brasil, cohffélaçáo â Previdência , 
privada coniplementa_r. N& ri1esn1oS' geren-·· 
ciamos. flo Ministérib~ é _qóe: pâra 'quê V. Ex" ' 
tenba uma _idéia, hoje', 1_.3 bilhôéS ae 'dólares 
é o--VOlUme_ do patrirriônio tlá: Pretoidérkia prt-' 
vada cOmplementar no arasnl--~ .,..--~~ -· 

Então, eu aCho qu~. na;:qt.restãd'terativa à 
indagaçã_o-anterfol''tJUé V ... Ex' fuê'fet,tre que 
o ·apos~n_tad_o recebe~.;~• o meSri'J.Q Valor1do da -
ativa, esta questãop6'dé ser abordada s6b esse 
ângulo. De que, na é:brnplem'eftfaçã'o da apo~ 
sentadoria, na complernenta:çãd do béneficio, 
haja. então, a pãrtidpaÇáo da'infdatfvà privada, 
haja particlpaçâo'~de Setotés ôtlb'o.S,•::üém do 
põdef PúbliCo, h'õ Sentido •dÉi 1 ci:l_mpl~nientar. 

possa fazer um _aprofundamento, em qu~ o 
Conmresso terá•·bportunidade, junto com.o. 
&ecu~vo,. de fazê~ lo, quando da apreciação 
dQ plano de custeio/beneficio. 

d SR. ROBERro-·éAMPbs .::_:fiá:tafv;,: 
aí,' 6ffi mal-entendído. No siste.r;na cbileno, o 
tr~alhador contribui _lO% cp[npUJ.Sõria!Jl~hte, 
não para o governO,· nias_ Para o fundo de 
in~~~timento que ele préferír. E essa contrí· 
buição é dedutfvel do Imposto de R.enda. Oi
en1prkgadores co'nfiibuen;t · adicíonaiiner1t~ 
10%, não também para o governo; e_sfm para · 
o fundo de investimeilto,· associaÇão· qUe ad
min.istra os recursos da poUpança. E há uns 
6% àdidonais, que são de~tinadosà compra 
de. Seguro de saúde .Em todos os--casos, trata.:· 
se.a. opção foi feita pelo. sistema privado, de 
pagamentos a entidades priVadas competiti
vas. Há vários fundos de assistência à saúde 
e há.vários fundas .de inVestimento, que apli
cam esses recursds. Entãb, ·a ·Contribuição do . 
assalariado é de 10%, feita, não ao governo, 
e $iln. pptativamente,_ a funàqs çle inyestimen· 
to_Rtivé!:dO. Há IO JLJilciOS'd'e:ÍilveStíménfo Prl
vadp., ~de haVê-los em nu meroS' SUp'efiõ~es,. 
isSO, depende de autó.dzàg;ib.c:!a"entidade Cóá
trolaQora do governo, k .Cêi-Ca ·de 20 .. rUócfoS. 
de, &eguro/saúde. oe modo_ .que ri~o Ji,á' riútis 
on_.eração do qUe 'aquelã ql,ie a(eta_o_trciba
lh~dpt prasileiro_. E p~ gi_ai~ .. s$gu.ra[iça"de bons 
serviços, porqu'e, ~:~·fii.~yetg.:!J,; essa~ emjii'eSás' 
owr.ar;n em arnbiepte: ·cQrnpe.titivo e é' facw.:. 
ta<{o 1cio seguradO_fri4dâJ:9{ei:nP~Sé,l Pahf.em-·_ 
pr~sq,_ap. ós uma .av?Jiaç~ .. q ~ .. efiQênt: .. i~ .. "eie.· 
tefq ~:-~ma relativa s~apç:b.~Q~ ~ons Sei"YiÇoS.'~ 
Np flf'~ <:aso, a .Cí;>ntpQyi~ãbi cor;npul:;ófi~, ·

0
, 

para' uma entidade Pç {JQV,erhp, ct,~jo~.seJYiços ~. 
têm ffido reconhecidamente déficientes: Pelos 
menos, a -classe média _qUe contribui para .o 
INPS, praticamente a ~-não ~:ecorre; e. tem,
que ·comprar Q seu,seguro saúde e.:segum.-
devida. , -"'-r •,·•':"'"'"" -~-~/ • Jstri'já Ocorre' rio Bras]> ~ • .:: .u .. -•· 1- ... :~··, • 

Eu ·não iWe ~ ojooittlnfdatle'<léig,. S'eriadoi, · o SR. JADER BARBAhl!O- Senador; em 
o estUdO sObre' a q_~-~~$ó·~ch~nét~-~que é a primeiro lugar, eu informei da precariedade·. 
qu~ .V:~' ~e ~en;u,:Ma~.·~d':V. ,EJ.:.rl dEmtil- de .informações com relaç.ã~ à questão·chile-· 
mente estabele_c_eü .arh l'Oteit'o, e,· rlestê/(iteiro, na~E V .. Ext ressaltou qüe n& estamos diante · 
V. EX-, indiCOu,. ~!J .ptÕcú:rel, 'dé Tó[~',hiuito de um projeto estabeJe:ddo. na própriá C-onsti-
Precária, Obtef alguma§' JrJfo.~!:içõe5.~ E' j',àre- tuição, e um projeta em .que o vínculo com 
ce-rne. ql!e -~ _qu_~t~q"chil~qa nãó pode se a previdência não é .o_,_viru:ulo do trabalho. mas 
comJ?àr~r _ ~ ques~o ~r~~jleira;· no· _rtiç,m·ento o mcuJo da cidadania. F.oi isto que foi escrito 

O SR. ROBERTO CAMPOS- EStã.ci se de· 
senvolvendo, no mundo, ~rios sistemas de 
previdência opcional, no sentido em que é 
lícito ao indivíduo optar entre a previdência 
pública, para a qual a contribuição seria com
pulsória, e a previdência privada. Esse sistema 
já existe, por exemplo, no Chile -.distribui 
até um documento analítiço, e é também .o 
caminho para o qual se encaminha a Ingla
terra, com algumas modalidades. Na Ingla
terra, existe um sistema de duas ti aras; há uma 
contribuiçãobásica,·que dá direito a benefícios 
extremamente reduzidos e, a partir daí, é orr 
dona!, para o indivíduo, fazer urna contribui
ção adicional ao governo, integrando-se, as
sim, no esquema público, ou reservar s<ius 
recursos para compra de seguro de saúde . 
privado, seguro de vida, ou anuidades de _com
panhias de seguros. 

em T que ç tra!:?~_~adpq1Ç1; Óüle Ilgado na Constituição. Sob. .esSe.aspecto, aquele:w 
. a descontai" cerca~de'26% .. ·· que.nãoestejamtrabalhartdG>noChile,segura-
. a PreV-i'dêrida: Ehtãõ, ri.ó~----:' mente,. deverão ter·gratides.dificuJdades.pa;a-

Haveria, na sua opinião, alguma oportuni
dade ou conveniência de se prosseguir nesses 
estudos, que tenderiam a aumentar o hori
zonte de escolha individual e,' portanto, a de
mos::ratizar mais a matéria? 

'patamàr rríaiS eleVá-dO · St:redarna contribuir para estapre\lidêrtcia. No·casddeste, 
com rel_as:ão à contribuiç~o do trabalhador. proj~o montado p_elo_Congress.o, pela ConSti-
Porque, Já, a contribuição dele é direta. Foi tui_ote, O que vai ocorrer A que~ mesmo desem~, 
esta a informação que ob):hte com os estUdos pn;:gado, ele tem possibi~c:!é!Pe .de s_e vfn"cu1ar, 
precários que eu realizei. Além -cH$0, quarldo à P.revidência Soci.;U, através do sistema Suds'. 
ele está de beneficio, ele é_ obrigado a essa e receber assistência mé'c:lica e hospitalar .gra· 
contribuição, Também .o que nã.o ocorre no tujta. mesmo sendo ®gutado\ou não .da Ptevi:-
Brasil. Então, eu não quero ... absolutamente, dência Social. EntãO-,.parece,.me que esta dis-', 
longe de mim enveredar. rN.tma-dis~o de cus.são mereceria um -maior aprofundamento , 
dls.cutir dir.eito J:om .. p~denciário ~para- e,_ na qual, eu me quiete~>--:diante a dificuldade 
do, neste momento, me. foge; eu tenlto-ausên~ qt,~_~ tenho de faiet;_· maior- .avaliação quarito,· 
ciadeelementosparadlscutir,riiasparecre~me à questão chilena. -~=->' .~ •• ~"~ --;~-:- - .. ,- •.• 
que, no BrasiL se implantar. um regime em ,Eu gostaria, sem .de~r1 Senador, de reço~_"" 
que o trabalhador desconte 26% -Para esta nhecer as deficiências: da Previdência Social · 
pievidência, parece-me que- haverá dificulda- · no Brasil, de dizer. a V: <Ex'-- que éllguns setores_ 
des maior. Mas isso não-· impede .de que se .. podem se queixar do. desempenho, da Previ~ 
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dência Social, alguns setores. E até cómpreen· · 
do que, em alguns setores, que alcançaram 
patamares de bem-estar, de renda, o atendi
mento da Previdência é um atendimento- que 
esteja aquém. 

Vou lhe citar um exemplo: agora em São 
Paulo, há uma dificuldade com -o Secretário 
de São Paulo, porque S. EX estabeleceu que 
quem quiser ir para apartamento, no hospital, 
deve se entender diretamente com o hospital. 
A Previdência paga a enfermaria de duas pes
soas num quarto. Isso tem causado um rebo
liço tremendo, porque as pessoas querem ir 
para um hospftal, querem escolher o médico 
de sua preferência e, no atendimento de mas
sa corno é o da Previdênda Social, isto é iffi
possíveJ. 

Agora, se V. Ex'-perguntar ao pobre d€sle 
País, perguntar aó que vive na favela, aos que 
vivem na periferia, sobre o atendimento da 
Previdência, eu creio que não seja o mesmo 
daquele que já alcançou esses patamares, ou
tros que :são justos e seri_a bom se todos pu
dessem estar no mesmo patamar. Para que 
V. Ex' tenha idéia, no ano passado. na Previ-

dêhCia Social, salvo engano, o pe5soal da mi
nha assessoria que esteja aqui, se e_u cometer 
algum erro, pode me corrigir, ou melhor, pode 
me socorrer - foram 50.0 milhões de con
sultas médicas, odontológicas, laboratoriais e 
de exame, 500 milhões. E quanto a interna
ções hospitalares, nós chegamos a mais de 
12 milhões de internações médicas hospita· 
lares. 

Então, neste universo, Senador, inevitavel
mente, ocorrem dificuldades no atendimento. 
Até um hotel de cinco estrelas, há hóspede 
que reclama desse hotel. Imagine a nossa Pre
vidência Social, para que nós lutamos para 
ter uma estrela SÓ, que não é o Ministro, que 
é o segurado da Previdência. 

O SR. PRESIOENTE (Roberto Campos)
O ·ponto é que, se houvesse opção privada, 
os 30%, que é- a quanto montará a -cOmbi
nação da c_ontilbuição do empregador e mais 
a média de 10% do _emp-regado, com 30%" 
da folha salarial, livremente disponível para 
aplicações em entidades privadas, operando 
no regime competitivo, ter-se-ia, provavel
mente, Um- atendimento muito superior. O 
meu qUestionamento é quanto à obrfgatorie-
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dade de se escolher, pratiCamente, o sistema 
de seguridade social público, porque não há 
dispensa opcional da contribuição, para quem 
deseja recorrer a um sistema privado. Mas, 
como V. EX' diz, é uma disputa teórica, mudar 
a conceituaçãO implicaria numa revisão ·cons· 
titucioilal. A Constituição. está tão cheia de de
feitos que é fácil predizer uma vida curta. 

Mas eu gostaria de agradecer a exposição 
de V. Ex•, que despertou grande interesse e 
que, certamente, iluminou bastante o nosso 
terreno. 

Muito obrigado. 

O SR. JADER llARBA!.HO - Mufto obriga
do, Senador, pelo privilégio. 

O SR PRESIDENTE (Roberto Campos)
Nada mais havendo que tratar, declaro encer
rada a presente reuniãQ. 

(Levantei-se a reunlao ~s horas 
e - minutos.) 

ANEXOS 

Depoimento do Sr. Ministro Jácier Barbalho, 
em 28-6-89. Comissão de Fisçal~ação e Coo· 
troTe do Senado Federal 
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Ulll t!.H - i: 
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TABELA - 3 
EVOLUCAO DOS RECURSOS DO SIIIPnS POR FDIITE DE RECURSOS 
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TAltELA H. 4 
l?1S:t'1:,t.:1.:~ :rcw-:u:~.:n.~.J ~ ~.u ~ Sitfl:oS --19ell1;6 

<t-.:z:s rlllharfl Ot »vtml 
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1985 1!26832.6 74ó5il4.5 87419.7 22333.9 7166.3 i!1:ill348.9 
1$6 ~.é 7911144.9 ~-e 49816.4 S5ill.9 31411!:5.7 
1%7 1ESSIZ1 2 llm04. 9 nm9.6 132963.8 2161.5 ]!.!~-~-+ 
I!Ell f:%1.~.2 .. -=soSrl- fll-"li!t-:>-·- -"'a'mZ:l- -1ll59r:i 26221383.7 

TABELA H.5 
RECC::ITA TIHEUTi~lH DISF'ONfVEL POR N!UEL OE GOUERNO: EH POQPQRCIO OC PIS - 1979/89 
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, 

Un1!o E:;tac~o num c ip1cs To:.a.! 

AHOS Orcl.'li'nl. P.a. trlfaon u' s !hPAS 

B c D • A+S..C E F G = 0+€: -tT 

t9nts3 9. 95~~ 2.2n U9Z 16.99:( 6.11X 2.29:( 25.44% 

1S~-i.:S3 1 .r~:;: ~ .s~:: .. • .:w; • 13 .?.1i: s . .sn Z.4S~ 2:! .1.4i' • 

!SB4 8 .11!6/. • 1.7~% ".~n 14.2ZZ S.Z1Z 2.1'1% ZUJZ 
!SZ5 7 .Õ-l/. 1.77% 4.3ó/, 13.7BX 5.77Z 2.42X Zl. 96'1. 
19êb 7. (6;; 2.43Z 4. 747. 14.347. 6.56Z 2.92% 23.817. 
1~87 6.56% L6Bi: 4 .. 1 f?. 1U6X 5.49X 2.52% 29.37Y. 
19S3 5.ss;~ 1.69/. -~.lif9:t. t 1.:57% 4.91'- 2.29~ 18.8"4% 

Font.:-s: FGIJ/ISiiE. CEF eo IBGE/DPtt<t:C~lA. 

,;'e-.:e-,t.a dlSPoniL·~l : al"r!'cao3c!J ·u1s iH,;v 11cnas repar11.:::~ cons111uc1on.;.l de 'rlbuioi enne nive1s dot g:overno <rilo àbr.l.~.g 1 
1r4fl:it'o!or(>ncu.;: n~:;: .. c.ue~.ü ou convJ.nNs l. 

Rece1u OrC.l."lentirll::i federi.lS: irr=:3d~.!.J .cA Un1lv neno:s contrlbu1cões soC1i.1!i eMtraai-ca.u•ntàrl&S. 

;.:,ntr:o::JHC.:o~ ~::s- ~-..:~s Pã~r1,1\lnllts aos ; .. ~<llhadoreos: Fcrs t P_[S/?AStP C es1t ült1no. a P&r'S:H" de ou1ubro/88, m1to_gra 1 
~>~eCtl,J. .::~u re:ooo...r.::.. ~ ~ - = - . . 

,;..:m:,.1:-.. 1C~.:-s- <1 .:o~ii!'- .. 1-=il'1•:1l_-s.;c~:íl •Si~P~s._;.:.::.:,_s;: a:.? 19:,3, JOClden~ll- silbre- .1 folha a~ sai-ineS! a .Da.rtH' di! 1989, me!~: 
a1::.e.1 .:.:~~r·:: 2-.J.;:~~~~:~. ~: _,·.;-.:ro :iiqOl::.-".':._~hr~-;o~o?rlai e ao PIS,PASEP. 

R.E.SUL T ~DO OFlÇ(..!aMI:.Nl AI;?: 10 UU S INPfiS-FI tn~ 

5 •. e..-------------------, 
-4~~ crif._-.:·rro 1 )'\ 'l'h..'Jr.:I../\ 4 


